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BÉCS, december 14. 184&. T u dj a m eg mi n d e n  n f a g y a r ,  h o g y  bé c s i  ho nfí- 
t á r s a i  sem f e l e d t é k  el  h a z á j u k a t ,  ’s nem f e l e d t é k  el e n n e k  l e g h a t a l m a 
s a b b  véd a n g y a l á t  — a’ n e m z e t i s é g e t .  Ez eszmét már régóta táplálom elmémben ; de 
mindeddig olly kicsinyszerűnek ’s mindennaposnak tartám azt, hogy annak nyilvános kimondá
sára nem tudám magamat még elhatározni. Most azonban e’ részben már egy perczet sem szabad 
többé késlekednem, ha a’ hanyagság, vagy tán háladatlanság. vádjával nem akarom terhelni lel- 
kiösmeretemet. — Tadja meg tehát minden magyar, hogy vannak Becsben is magyarok, kiket 
a’ nemzetiség legszentebb eszméje egyesít.

Talán valami bécsi magyar társulatról, vagy bécsi „magyar körről“ szólandok? Illyenek 
itt elszórtságunknál, meg a’rang és hivatás következtébeni elkülönözöttségnél fogva, ’s némi le- 
győzhetlen akadályok miatt nem alakulhatnak, ’s tudtommal eddig még nem is léteznek. Aka
rat tán nem hijányzanék ; mert csak azon magyar tudja, milly kedves a’ bár azelőtt soha sem 
látott honfitársával való találkozás , ’s pár percznyi magyar társalgás , a’ ki távol házi tűzhelyé
től idegen elemek között azt egy időre nélkülözni kényteleníttetett. Ollyanok vagyunk, mint 
az együtt növekedő , folyton czivódó testvérek , kik csak akkor tudják meg, mennyire szeretik 
egymást, ha őket a’ sors egy időre elválasztotta. De magyar társulatokra nincs is annyira szük
ségünk , mint inkább más, az egyes Becsben lakó, vagy egy időre ide ránduló magyarokat egye
sítő eszközökre. A’ társulatok, bármilly nyilvánosak és szabadelvűek legyenek azok, mindig 
csak többé kevésbbé elkülönözött köröket képeznek, mellyekbe a’jövevény vendég csak némi 
meggondolás után mer belépni, ’s belépése után a’ legnagyobb lélekéberség mellett sem képes 
magát tüstént otthonosítni. ’S ez egészen természetes ; a’ legvendégszeretőbb háziúr sem képes 
a’ házában először megjelenő vendéget minden feszből kivetköztetni. Aztán a’ társulatokban! 
részvétel bizonyos terhek ’s kötelességek teljesite'sét igényli, ’s a’ dolog természetében fekszik, 
hogy valamelly társadalmi kör tagjai egyszersmind állandó lakói legyenek azon városnak, melly- 
ben a’ társulat létezik. — Tudjuk az t, hogy a’ fiatalság kiválólag a’ barátság kora, ’s ez azon 
kor, mellyben mindenki legtöbb ismerőst szerez, ’s a’ legtöbb emberrel jő érintkezésbe. Az.if
júnak szinte életszüksége a’ hasonló szelleműekkel való gyakrabbi találkozás és-társalgás. A’ko'- 
rosabbakat és nőszülteket más érdekek vezérlik , ’s inkább csak kis körre korlátozzák; az ifjú 
ellenben az egész világgal is érintkezésbe szeretne jutni, ’s jól esik neki, ha e’ részbeni törekvé
seiben más hasonló szellemüeket’s érdeküeket is lát oldala mellett, kiknek néha karjaiba ka
paszkodhatok.

Képzeljük már most, miként érzi magát az először csaknem egészen ismeretlenül Bécsbe 
jött ifjú. Más nemzetbeli kor- és bajtársai őt ki nem elégíthetik ; szellemünk , szokásaink , élet
módunk, érdekeink ’sat. az övéiktől egészen különböznek, ’s hivatásunkban is — bárminő le
gyen az — velők egészen egy úton nem járhatunk. Ez tán az oka, hogy minden Bécsbe jött 
magyar ismét hazájába óhajt visszatérni; ’s ha ezt kitűzött czéljánál fogva nem teheti, magyart 
keres , kivel társalkodhassék , minden hazájából ’s hazájáról jött hír örömmel lepi el kebelét, ’s 
ha azt társával közölheti, ha fölötte eszméket válthatnak egymással : szinte azt képzeli: hogy 
kedves honában van. Hátha még egy épen Magyarországból jött barátjával vagy ismerősével 
találkozik?! — öröme a’ korlátokon túlcsapong , a’ kérdések ’s feleletek végnélküliek, ’s a’ tán 
már eltágult kapocs közöttük szorosabbá válik; a’ kik hónukban csak látva ismerték egymást, 
itt elválaszthatlan barátokká lesznek. — Ezt minden magyar tapasztalja, ki hazájától egy időre 
megválva Béősbe jö t t ; érzi ezt más nemzetbeli is , ha idegen elem közé ju t ,’s haza szokásai csak 
gyönge gyökerekkel is hatottak bensőjébe. — Illy körülményekben örvend mindenki, ha honfi
társra akadhat, ’s ha hazájáról és annak mozgalmairól időnkint értesülhet, ’s örvend még inkább, 
ha e’ két körülményt valahol egyesülve találhatja.

Illy szempontból kell tán magyarázni azt, hogy a’ hivatásukban! bővebb kiképezhető» 
miatt Bécsbe jött magyarok (főleg orvosok), ’s azon honfitársaink, kiket hivataljok e’ városhoz 
kö t , egymást mindenkor felkeresik, és hogy szabad óráikat legörömestebb egymással ’s együtt 
töltik. Minthogy a’ magyarországi eseményeket legelőbb 's legbővebben közük a’ hírlapok : nem 
csoda, ha ezek csakhamar nélkülözhetlenek lesznek illy szövetségekben. Bizonyítja ezt több olly 
baráti kör , mellyek nem kevés magyar hírlapot járatnak Bécsbe. — Egy magyar hírlapot! — 
milly kevésre becsüljük ezt hazánkban; naponkint csaknem húszat is olvashatunk, ’s csak ke
vesen tudjuk, mit tartalmaz egyik is. — De illyféle kis szövetségek által — hogy ismét a’ tárgyra 
térjek — a’ közszükség és óhajtás nincs kielégítve, a’ jövevény magyar illy módon csak isme
rőseinek föllelése után juthatott magyarok közé , ’s hivatásábani fáradozása mellett milly ritkán 
történhetett ez illy nagy városban, kiki könnyen képzelheti. Talán épen ez utóbbi körülmény
nek kell tulajdonítanunk az t , hogy a’ magyar ifjak egy kávéházat szemeltek k i, mellyben sza
bad idejöket együtt tölthessék, ’s egymássali társaíkodás közben a’ magyar hírlapokat olvashas
sák. — Hogy a’ magyar hírlapokat nem a’ kávés tartotta, azt kiki amúgy is tudni fogja; ’s hogy 
így az olvasni akarók magok kényszerültek azokat megszererezni, az önkint érthető. Egy illy 
úgynevezett „ M a g y a r  k á v é h á z “ már a’ „Magyar Kurir“ ideje óta létezik; ’s a’ magyar 
nemzetiség fejlődésével, meg a hírlapok szaporodtával a’ résztvevők száma is szaporodott. A’ 
hírlapokat közös költségen járatják az olvasók, kiki akaratja szerint járulván a’ közös czélhoz.



Az egész ügyet (pénzgyüjtést és kezelést, előfizetést, a’ lapok rendes járását ’sat.) egyik az ol
vasók közül viszi, kinek vagy másnak is nevére vannak előfizetve a’ lapok. — Társulatnak ezt 
nem lehet mondani, de nem is mondják egyébnek mint ,,magyar kávéháznak.“ Az o l v a s ó k  
adóznak , a’ kik ’s {mennyivel akarnak, ’s a’ magyarok Bécsbe jöttével ’s isméti elköltöztével 
csaknem folytonosan változnak. Az ü gy v iv ő eljárásáról időnkint az egész magyar olvasó kö
zönségnek számol, ’s addig jár el tisztében, míg Bécsben tartózkodik; távoztával másnak adván 
át az ügyet. Ezen úgynevezett „Magyar kávéházat“ sokan ismerik tán Bácsi, Fritzmann , vagy 
ezek elődeinek neve alatt. Most azonban híjában keresné valaki Fritzmann kávéházában (Jo
sephstadt , Schlüsselgasse) a’ magyar lapokat,

Mióta a’ magyarok Bécsben számosabbak lettek, ’s mióta a’ magyar nemzetiség virágzása 
alatt az egyes magyarok között is nagyobb nemzeti önállóság fejlődött : a’ bécsi kávésok több 
helyütt kénytelenítvék a’ keresettebb magyar lapokat is tartani. Illyenek voltak Daum (Kobl- 
markt), és Kappelmayer (Josephstadt, am Glacis) kávéháza, ’s ez utóbbinak magyar közönségét 
leginkább a’ m. testőrök és némelly fiatalabb magyar tisztviselők képezék. — Illy körülmények 
mellett az újításokat gyűlölő eddigi magyar kávés magyar vendégei mindinkább gyérültek , ’s 
körülményeihez képest az említett két kávéház közül majd ennek, majd pedig amannak lettek 
rendes látogatói. Az ifjabbak leginkább K. kávéját kedvelték meg. — így állottak a’ dolgok, mi
dőn az ügyvivőséget elődömtől Dr. K—ytól vettem át; a’fontolva haladó eddigi kávéssal semmi 
módon sem lehetett a’ történendő újításokat megkedveltetni, vagy őt a’ magyar hírlapok elő
fizetésében! részvétre buzdítni. ’S miután K. az általa tartott magyar lapokon (Budapesti Hír
adó , Jelenkor, Pesti Divatlap) kivúl a’ Nemzeti Újság tartására is kötelezte magát : a’ „ma
gyar kávéház“ közös megegyezéssel régi helyéről ezen sokkal csinosabb 's kiesb fekvésű teke
termekbe költözött (ez évi julius végével) ; hol is most a’ fönebb említett lapokon kívül a’ bé
csi magyar olvasók még a’ Pesti Hírlapot, Erdélyi Híradót, Hetilapot, Életképeket, Hazánkat, 
Honderűt, Orvosi tárt, Természetbarátot, Prot. egyh. lapot ’s a’ Vasárnapi Újságot járatnak, 
Ezen kávéházban minden magyar megfordul, ’s adózván egy kávé árával, olvassa a’ magyar la
pokat; ’s mindenki, ki abban csak egyszer is volt, kénytelen megvallani, hogy benne sokkal 
szembetűnőbb a’ magyar szellem, mint igen sok pesti kávéházban. A’jövevény magyarok ide 
jőve, Bécsben is magyarok között lehetnek; ’s bocsánatot kell ezennel kérnünk azoktól, kiket 
tán első megjelenésükkor is mindjárt adózásra szólítottunk föl; mentségül csak azt hozzuk föl : 
hogy ritkán járva a’ kávéházba, nem ismerjük az olvasókat mind személyesen, és hogy közeled
vén az új év , a’ szerkesztők is megadóztatnak bennünket, azonkívül röpiratok is fognak majd 
megjelenni, ’s ezekre is csak adóznunk kell — mert ingyen nem osztják.

Végtére köszönetét kell mondanom O r o s z h e g y i  J ó z s a  barátomnak, a’ ki magyar 
nyelvtanával ’s az általa szerkesztett „Honleánynak könyvé“ -nek eddigi két első füzetével első 
ajándékként lepte meg a’ bécsi magyar olvasókat; olvassuk is lapjait, ’s közösen dicsérjük nagy
lelkűségét , feszülten várván a’ többi fűzeteket is.

Ezzel tartoztam hazám olvasó közönségének; a’ nem-olvasók számára azt ki nem dobol- 
tathatom. Isten önökkel. Dr. H —t J  o s. Ant .  a’ bécsi magyar olvasók ügyvivője.

ELSŐ MAGYAR ZSIDÓ NAPTÁR ÉS ÉVKÖNY 1848-dik ÉVRE. Nem lehet, hogy 
minden valódi magyar honfi szive legbensőbb örömével nem üdvözölné ezen könyvet, melly e’ 
napokban a’ pesti izr. magyarító egylet részéről a’ fönebbi czím alatt közreboesáttatik. — Tar
talmáról tán a’ könyv megjelenése után bővebben szóland az időszaki sajtó ; mostanra csak azt 
jegyezzük meg, hogy honi irodalmunkban ezen mű az első , melly egyedül zsidó érdekeket ha- 
zafiságos érzelemmel tárgyalván, csupán zsidó szerzőktől hozatott létre. — Köszönetét szava
zunk tehát a’ lelkes magyarító egyletnek, melly szerencsés tapintattal ezen korszerű eszmét 
megfogantotta keblében, ’s azt megtestesítvén, irodalmi munkásságának ezen első gyümölcsével 
lépést tön arra, hogy hitsorsosainak hazánk többi lakosaival való összeforrását előmozdítsa. — 
Haladjon továbbá is ezen derék egylet hasonló irányban, ’s nemcsak elismerő részvétre számol- 
hatand minden hitfelekezetü fóldieinknél, hanem a’ magyar nemzetiség ’s honszeretet elterjesz
tésével hitsorsosainak javára legczélszerűbben múködendik. (B e k ü 1 d e t e 11.)

NEMZETI SZÍNHÁZI ÉRTESÍTŐ.

— Reina betegsége miatt decem. 31-én R o h a n  M á r i a  helyett B o r g i a  L u c r e z i a  
adatott.

Mümelléklet : Legújabb divatkép.

Ki adj a F r a n k e n b t t r g  Adolf.

Jan. 2. Két Barcsay.
— 3. Benyovszky. Bérletszünettel.
— 4. Szerelemvadászat. 2-szór.
— 5. MazeDDa. 2-szor.

Jan. 6. Egy nő , ki az ablakon kiugrik.
— 7. Rohan Mária.
— 8. Csikós. B a r t h a  javára. Bérletszü

nettel.



Jan. 2. 184«.e ^ t e s i t o .
Előfizetés

az
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1848-iki első félévi folyamára.
Az „Eletképek^-nek úgy szerkesztése mint alakja, ’s előfizetési föltételei 

— daczára a’ postabér fölemelésének — 1848-ik évre is változatlanul maradnak, 
úgymint : Budapesten házhozhordással félévre 5 ft, postán küldve 6 ft pengőben. — 
Az előfizetések elfogadtatnak Pesten csupáncsak Länderer és Heckenast könyv- 
nyömdája ügyszobájában (Pesti Hirlap kiadó-hivatalában, hatvani-utcza, Hor- 
váth-ház 583. sz. a.) és minden kir. postahivatalnál.

Az Életképek kiadó-hivatala.

HECKENAST GUSZTÁV
pesti könyváros és kiadónál megjelentek

G aray J á n o s :

AZ ÁRFÍXOS.
Történeti balladák-, legendák ’s mon

dákban.
M á s o d i k  k i a d ó s .

Nagy 8-rét. Pesten , 1848. Diszkötésben 3 ft. 
20 kr. p. p. fűzve 2 frt. p p.

és minden hiteles könyvárusnál kaphatók:

i

II a e n f  1 e r  J. V .:
Kleine historische

Bilder-Gallerie
aus

Ungarns denkwürdiger Vorzeit
für die Jugend.

Mit vielen Abbildungen.
8-rét. Pesten , 1847. fűzve 2 ft. 40 kr p. p.

Deutscher Almanach íür 1848.
Herausgegeben von

Johann Grafen Mailáth.
Neue Folge.

Zweiter Jahrgang mit 6 Stahlstichen.
Nagy 8-adrét. Pompás kiadás 8 ft. Selyem kö
tésben aranyvágással 6 ft 40 kr. Kötve 5 ft 

pengő pénzben.

H ia d o r:

L
18-rét. Pesten, 1846. fűzve 48 kr. p. pénzben.

K arády Ignácz:

R E G É K .
Nagyobb gyermekek számára.

• 8 - r é t .  P e s t e n ,  1847. 
Diszkötésben 2 frt. 24 kr. pgő pénzben.

Jósika Miklós munkái.
Uj folyam 1 — 11 kötet.

8-adrét. Pesten, 1847. fűzve 11 frt. p p.

SZÁZ  MESE
száz képpel.

L a fo n ta in e  u tán .
Nagy 8-rét Pesten.

Vászonba kötve 4 frt. 30 kr p. p. fűzve 4 írt. 
pgő pénzben.

GZA.ZC „TEGF.E1TDELET-
czimü 5 felvonásos drámája, melly a’ boldogultnak legjobb müve, (nagy 8-adrét dupla velin 
papírra nyomva) kapható a’ kiadó-tulajdonos Kolosy Gergely nemzeti színházi pénztárnoknál, 
a szinházi irodában és este a’ pénztárnál; példánya 1 ft. pp., nagyobb vételnél 20% ráadatik,



KAR D ÉS  L Á N C Z .

F öld re  szállt a’ legszebb angyal 
Isten engedelmivel, bogy 
Fölkeresse, megtekintse 
A’ legszebbik szép leányt.
Megtalálta, megszerette.
És ezentúl rája nézve
Szebb volt a’ föld, mint a’ menny,
És azért is minden éjjel 
Le-lejárt a’ szép leányhoz.
Csillagról csillagra lépett,
És midőn elérte már 
A’ legalsó csillagot,
Ottan egy hattyúra ült,
Egy fehér hattyúra, és ez 
Hozta őt a’ lyánka mellé,
A’ ki őt kertébe várta 
’S szűz mosolylyal fogadá,
Mellytől a’ bimbók kinyíltak

r

Es az elhervadt virágok 
Újólag fóléledének.
Ottan ültek és beszéltek,
Míg a’ hajnal nem hasadt,
És beszédök mindenről folyt,
A’ mi szép és a’ mi szent.
A’ leányka szemlesütve 
Hallgatá a’ fényes angyalt,
’S a’ hogy egyszer fóltekintett,
Annyi bűbáj volt szemében,

1
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Hogy az angyal térdre omlott,
És egy csókot kére tőle,
És a’ lyány meg nem tagadta. 
Miilyen csók volt ez! . . .  . midőn 
Összeért az angyal ajka 
És a’ lyányé, az egész föld 
Megrezzent a’ kéj miatt ,
Mintha az csak egy szív volna;
’S odafónn az égen minden 
Csillag egy-egy csengetyű le tt, 
Melly varázshangon csilingelt,
’S e’ még nem hallott zenére 
A’ virágok, mint megannyi 
Tündérek , tánczolni kezdtek.
És a’ hold — mivel talán az 
Elpirult lyány bele nézett — 
Elpirula szinte ’s tőle 
Rózsaszínű lett az éj.
És az angyal csókja szépen 
Megfogamzott: a’ leányka 
Anya le tt; olly gyermeket szült, 
Olly dicsőét, a’ minő csak 
Akkoron születhetik , ha 
Föld és ég ölelkezék.
Kardot szült a’ lyányka, kardot, 
És ez a’ kard . . . .  a’ sz a b a d sá

Feljött a’ legrútabb ördög 
Sátán engedelmivel,
Fel a’ földre , hogy meglelje 
A’ legocsmányabb boszorkányt. 
Megtalálta. Megszerette.
És ezentúl jobban tetszett 
Neki a’ föld a’ pokolnál,
És azért is minden éjjel 
Föl-följárt a’ boszorkányhoz. 
Tűzokádó hegy torkában 
Jöttek össze éjfelenként. 
Békafejű, kigyófarkú, 
Lángsörényű, sárkánylábú 
Vad fekete paripa 
Hozta föl az ördögöt,
’S a’ boszorkány, denevérek 
És baglyok kíséretében,



3

Hórihorgas seprűnyélen 
Lovagolva jött elé a’
Tűzokádó kegy torkába.
Ottan ültek és beszéltek,
Míg megszólalt a’ kakas,
És beszédök mindenről folyt,
A’ mi rút ’s szentségtelen.
’S szólt az ördög: „Fázni kezdek, 
Jöszte beljebb, jöszte beljebb,
Le a’ hegy legfenekére,
A’ tüzeknek ős honába . . . .
Hah, még itt is fázom, fázom, 
Szinte csattog a’ fogam . . . .
Jer, ölelj meg, jer, csókolj meg!“ 
’S ölelkeztek, csókolóztak.
Miilyen csók volt ez! . . . midőn 
Összeértek ajkaik,
A’ boszorkány ’s ördög ajka: 
Összeborzadott a’ föld,
’S dörgött, morgott, mintha vészes 
Felhőket nyelt volna el,
’S el kezdett okádni a’ hegy,
És okádta hegy felé a’
Tűzesőt, tűzköveket,
És egy láng lett a’ világ,
Csak a’ csillagok ’s a’ hold 
Vontak fátyolt arczaikra,
Sűrű fátyolt, feketét,
Hogy semmit ne lássanak.
’S megfogant az ördög csókja, 
Anya lett ’s szült a’ boszorkány, 
Szült olly fortéimét, minő csak 
Akkoron születhetik, ha 
Föld ’s pokol ölelkezék.
Láncznak híják a’ boszorkány 
Undok kölykét, láncznak híják,
És e’ láncz . . . .  a’ szo lg aság .

És a’ mennynek ’s a’ pokolnak 
Két szülötte, a’ szabadság 
’S szolgaság, a’ kard ’s a’ láncz 
Harczot űz élet-halálra,
Hosszú harczot, hosszú harczot,
Elfáradva, nem pihenve.

1*
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Tompa, csorba már a’ kard.
De a’ láncz is szakadoz.
Várjunk, várjunk egy kicsit,
Megtudjak már nem sokára,
Mellyik lészen úr a’ földön?
Mellyiké lesz a’ világ?

Pet őf i  Sándor-

A’ MŰVÉSZET SZABADSÁGA.

Irodalmunkban a’ művészeti fogalmaknak nincs tribunálja, ’s ez nagy baj, 
mert a’ művészet nálunk a’ mellett, bogy társadalmi szükség, egyszer
smind politikai tényező.

Lett dolog, hogy művészetünk van , gyermek, vagy suhanczkorban, 
az mindegy, elég, hogy van; ’s tény, hogy e’ művészet gyöngéd szere
tettel ápoltatik. E’ tény pedig oda mutat, hogy ama’ fönséges itélőszék, 
mellyről szó van, létezik ugyan, a’ közvélemény pietásában: ’s ez a’ mi 
M e s s i á s un k ;  azonban e’ közvélemény nem képviseltetik az irodalomban, 
mint az értelmeknek és pietásnak a r e o p á g j a ,  mert a’ művészeti helyes 
fogalmak, úgy szólván még csak tapintatszerüek, ’s a’ nemesebb keblek 
sejtelmének embryoi, a’ helyett, hogy a’ világos öntudat hatalmi fokára 
fejlettek volna Magyarhon közvéleményében.

Már pedig, ha egyszer művészet van, világosan kell tudni a’ nép
nek , hogy m i é r t  van? Mert ha nincs elég ok arra, hogy legyen: akkor 
Magyarhon földéből ki kell e’ növényt irtani gyökerestül, hogy hiába ne 
szíjjá se nedvét, se levegőjét. Ha pedig elég ok van arra, hogy legyen : 
ez okokat nem elég a’ tömegnek koronként előszámlálni, hanem azokat 
minél gyakrabban, ’s minél világosabban kell neki megmagyarázni, hadd 
lássa, miként egyedül ezen okok határozzák meg a’ művészet társadalmi 
hivatását, kötelességeinek, jogainak és s z a b a d s á g á n a k  természetes 
határait. A’ nép megismervén igy a’ művészet létének okait és czéljait: 
Ítélete biztos alapokon fog ez ügyben állani, ’s meg fogja különböztetni 
az irodalmi zsebmetszőket, kártyavetőket, kéjhölgyeket és rongyszedőket 
annak tisztes osztályaitól; ’s nem fogja többé tenyerét irodalmi czigány- 
asszonyoknak oda nyújtani, hogy belőle fehér garasokért sybillaképekkel 
olvassák a’ végzet titkait; egy szóval: akkor nézetei nem fognak egy köny- 
nyen tévutakra csábíttathatni; hanem az ügyet valódi minőségében látandja, 
’s ekkor a’ művészet Messiása már nem sokára megérkezik, mert ekkor 
ügyének biztosítéka nem csupán a’ jobb érzelmek ellensúlyában álland, 
melly még most inkább negativ természetű, hanem remélhető, hogv az 
öntudat és meggyőződés cselekvő hatalmával adand irányt e’ nemzet mű
vészetének, saját szükségei, czéljai ’s a’ dolog természete szerint.
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Most azonban ez ügynek bizony meglehetősen nyomorú irodalmi 
helyzete van. Művészetet tanítanak (!) ollyanok, kik annak valódi fogal
mától épen annyira vannak, mint a’ térnek egyik végpontja van a’ másik
tól. Ok olly komoly képpel beszélik el nekünk, mi történik ott fenn a’ 
mennyországban, mint a’ magyar bakancsos szokta mesélni, miként ló
gatta le lábát a’ világ széléről, ’s miként hajigáit kavicsokat a’ feneketlen 
semmibe. Az avatottak csak ritkán hallatják szavukat; azokat értem, kik 
által isten szokott az emberekhez szólani.

Azon próféták ellenben, kik azt álmodták, hogy a’ művészet menny
országának minden zegezugát megjárták, ott a’ többek között azt fedezték 
fel számunkra, h o g y  a’ m ű v é s z e t  ö n m a g á é r t  va n ,  a z a z :  ön
m a g á n a k  és m a g á b a n  czél .  Semmi kétség: e’ tan ««»falóban nem 
földi származású, mert a’ földi természet törvénykönyvében ezen elv isme
retlen. A’ mi természetünket összefoglaló elv a’ szeretet; olly lény, melly 
magáért van , a’ szeretet elvének ellenmondása; és ha való, hogy a’ mű
vészet illy foldellenes természetű, úgy neki nálunk semmi helye; úgy 
menjen a’ Saturnusba , vagy olly világba, hol a’ dolgok’s lények mind 
magokért vannak , ha van a’ mindenségben a’ képtelenségnek olly világa, 
hol minden tárgy önmagáért van, ’s e’ külön álló dolgok mégis képesek 
eg y  tömegben állani, minden összetartó kapocs nélkül. (!! !)

E’ tannak teljesen megfelel egy pajtása, mint a’ diáknak mendikánsa: 
az i r á n y k ö l t é s z e t ;  mellynek antithesise, az i r á n y t a l a n  költészet 
( =  iránytalan művészet), szinte valami saturnusi Mammuth, melly saját 
gyomrából él saját gyomrának ; mellynek érzékei befelé fordulvák, ’s igy 
szünetlenül önmagát látja, hallja, élvezi, szereti, imádja, dicsőíti, ’s ki
múlván üdvezíti.

E’ Mammuthféle tanokban teljesen confundálva van a’ lénynek benső 
törvénye , külső életével; az élet benső feltétele, külső viszonyaival; a’ 
benső közvetlen czél a’ külsővel, mint végsővel; és a’ nem a’ fajokkal.

Es már most vájjon a’ tömeg e’ tanok nyomán tisztára jöhetend-e 
az irán t, hogy tehát a’ művészet minő viszonyokban áll az élettel, az 
egyessel, társalommal, nemzettel, ennek helyzetével, napi kérdéseivel, 
emberiséggel! ’s hogy mi legyen tehát voltaképen a’ művészet az ő irá
nyában , ’s ő viszont a’ művészet irányában ?

Azonban , hiszen e’ tanárok elég szerények voltak bevallani, hogy 
ők paradoxont állítanak fel elvek és fogalmak tekintetében; ’s magok sem 
bízván benne, hogy e’ paradoxon többséggé nőhessen a’ jelenben, azt 
csak mint separatum votumot testálták az utókornak.

Efféle kaczérkodások a’ negativ halhatatlansággal ’s a’ policzialis 
dicsőséggel, minél ártatlanabbak, annál mulatságosabbak is, tehát mint 
illyenek , komoly és hosszas viták tárgyai sem lehetnek. — A’ kisebbsé
get legyőzni akarni különben is kereszténytelenség. Elég m ár, hogy ő 
kisebbség.

Előadásom logicája végett pedig meg kell jegyeznem, hogy az imént 
mondottakban csupán egy monstrosus adatot akartam idézni művészeteink
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itészeti állapotához, a’ nélkül, hogy ez idézetnek további vonatkozása 
lenne tárgyam érdemére , mellyről eszmélkedni még csak most akarok.

Még egyet.
Első tekintetre boszantó, hogy e’ honban, melly szakemberek tekin

tetében nem épen terméketlen, — a’ táblabirák e’ classicus honában, 
csapán ama’ szellemi tábla, irodalmunk ’s művészetünk legfensőbb és leg- 
tisztesebb areopágja nem találja meg ülnökeit; hogy teljességgel nem tu
dunk amaz irodalmi börzére szert tenni, hol a’ szellemi kincseknek, mű
nézeteknek és fogalmaknak valódi értéke meghatároztatnék, honnan szel
lemi hitelünk szétsugárzanék, messze túl e’ hon határain; hogy nincsen 
csarnokunk, melly igazi becsmérője lenne értelmiségünk mivoltának. ’S 
még boszantóbb, hogy ollyanok ezeren vállalkoznak, kik e’ szakra nem 
születtek, ’s kik erre születtek, nem vállalkoznak.

Azonban a’ helyzet logicája szerint ez természetes.
A’ mostani magyar politicának iránya kizárólag anyag i .  Ez irány 

kihat a’ közélet minden ágaira: ’s ez irány határozza meg most e’ honban 
minden erőnek, képességnek, ’s a’ munka minden nemének értékét. A’ 
szellem ügyéveli foglalkozás pedig nem lévén iparczikk, ezzel sorsa ki van 
mondva; közéletünk piaczán nem kerestetik, ’s forgalomba nem jöhet.

De hinni szeretjük, hogy ez állapot csak ideiglenes.
A’ nemzet előbb-utóbb érezni fogja, hogy s ze l l emi  tényezőire 

m i n d e n ek  f e l e t t  szüksége van, ’s azokat kellőleg méltányolandja min
den ágazatában a’ köz életnek. A’ törvényhozás nem kevésbbé fogja ér
zeni, hogy a’ nemzetiség á l t a l á n o s  és va l ód i  érzete, ’s p o l g á r i  
ö n i s m e r e t  nélkül lépteit áldás, kellő süker soha nem követheti, ’s a’ 
nemzeti civilisatio minden nemű tényezőjét valódi érvébe fogja helyzeni.

Most a’ dologra,
(melly következik a’ jövő számban.)

E g r e s s y Gábor .

HYPPONA ROMJAI.
Ki tanítja az elhagyott virágot kinyílni, mellynek magvát vándor 

madár vagy eltévedt szellő veté el avar pusztaságba, melly virágot nem 
látott soha ? Egyedül nő az ott fel vad szél fuvalmainál meddő füvek kö
zött. Bámulva áll meg előtte a’ pusztai vad és nem meri bántani, melly
nek testvérét sem a’ pusztai szél, sem a’ vérivó vad nem látta még soha. 
Es az mégis kivirágzik, kinyitja kelyhét reggelenként ’s összecsukja alko
nyaikor , ’s mikor minden virágja lehervadt, megsárgul és elhal, röpülő 
magvait széthordják a’ szelek.

Ki tanítja a’ szívet szeretni ? ki mondja meg neki, hogy a’ szerelem 
a’ lélek virága, melly nyílni kezd ha tavaszát érzi? ki tanítja meg őt félni 
a’ haláltól, melly megjön,ha a’virágok lehervadnak? ki tudatja vele, hogy 
ama’ távol kékség, mellynek homályába, ha meghal, a’ virág röpülő mag
vait a’ szellő átviszi: a’ boldog túlvilág ? ............O Ö
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I.

Messze, messze: hová a’ vándormadár megy, ha az Ősz ködeit érzi; 
honnan a’ tavasz jő hozzánk, melly nálunk csak vendég, ott örökös lakó. 
Sziklás tengereken, sivatag homokpusztákon túl, hová csak elvétve téved 
emberi láb nyoma, elvadult ligetek közepén ott feküsznek Hyppona romjai.

Nem beszél történet ez összedült falakról, — húsz mérfóldnyire a’ 
szomszéd sivatagban sárból vert gunyhók szorultak egy vár közepére rabló 
beduinfaluvá, ezeknek ősei nem építék az omladékokat; hetekig mehetni 
bármelly irányban a’ pusztán keresztül: egyes tevenyájon, vagy nyomom, 
föld alatt lakó troglodit csoporton kivül semmi sem környékezi Hyppona 
romjait.

Tán még akkor más emberek éltek, midőn ez óriás gránittömegek 
falakká épülőnek ? vagy tán tenger feneke volt e’ sivatag, mellynek leg
mélyében tengeristenek építőnek csodás palotákat, ’s azoknak romja ez, 
melly pusztán maradt, midőn a’ világfordító változás a’ tengert más helyre 
parancsolá, ’s fehér csigahéjakkal ellepve sivatagnak hagyta hátra a’ tenger 
fenekét, mellyet ha öntöznének, nem fű és virág, hanem corallok és cso
dás polypok teremnének rajta?

Csodás faragványok látszanak még most is e’ romok kövein, olly 
alakok, minők többé nem léteznek; emberi nyelv nem mondhatja ki, nem 
Írhatja le azokat; még a’ füvek is másformák, mellyek e’ romokat benőtték, 
mellyek alácsüggnek piros indáikkal, fehér harangvirágaikkal a’ magas 
kövekről, mint a’ növényország csodái: virágzó tarka tövisek, oroszlánfejű 
haragos-sárga virágokkal, mellyekből kettős piros nyelv nyúlik messze elő; 
levéltelen tüskés növényi kígyók oldalt kinőtt piros virágbimbókkal, nagy 
sárga virágok, mellyek a’ nap felé fordítják sugáros tányéraikat, ezüst
levelű fák, sárga virágocskák, sötétpiros bogyók elszórva fehérlő lombjaik 
között; ismét más növény: egyik levél a’ másikból rendetlenül kinőve, ’s 
olly csodás sárga foltokkal tarkázva, mint egy leopárd, hosszú sárga für
téi a’ vadselyemnek, ’s a’ keleti liliom kardos levelei ’s számtalan neme a’ 
fólfutó folyondárnak, melly az olaj és vad mandolafák bokrait egymáshoz 
kötözi; néhol a’ falakról cseppenként fehér nedv szivárog alá, húsos levelű 
virágok izzadják ki azt a’ forró verőfényben, mellynek melegére néha egy- 
egy kis aranyzöld gyík búvik elő a’ virágbozótból, egyetlen élő lény, 
melly e’ romokat lakhelyűi választó.

Gyönyörű kilátás esik e’ romok ablakain át. Egy felől a’ sík homok
puszta, sárga elenyésző látkörével, mellyen a’ fata morgana néha fölfordí
tott légalakokat mutat. A’ sivatag szélén magas pálmák, miket a’ pusztai 
szél ingat. Keletről ismeretlen hegyláncz; a’ színes távolban hegyekés 
völgyek váltják föl egymást, mik körül a’ leáldozó nap festői nimbust 
lehel; a’ legközelebbik hegy sötétkék, amaz túl rajta lilaszin, világos zöld 
liget zománczczal, ’s a’ mellyik legközelebb van a’ naphoz, az bíbor és na- 
rancsszin, teteje égő arany. Majd ha leáldozik a’ nap, túloldalon feljő az 
ezüst hold, átnéz a’ romok ablakain, ’s az idegen ég ismeretlen csillagai
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kigyuladnak. A’ gönczöl-csillagok alig tűnnek föl a’ láthatáron, olly távol 
van innen az észak.

Ritkán látogatják meg e’ tájat kiváncsi utazók. Többnyire, kik a’ 
világ minden ismert szegletét bejárták, unalmokból vetődnek ide, hacsak 
nem túlságos ismeretszomj hajtja e’ járatlan, ismeretlen földre. Többnyire 
valamelly ismert folyam eredetét fölfedezni törekvők tévelyednek e’ nagy
szerű romokhoz, kiknek azután évek múlva csak holt hírét hallani, elvesz
tek , nem tudni, hol és hogyan ? tán az örökké tartó pestis ragadt rá- 
jok ez ég alatt, vagy a’ Sirocco szele temette őket el a’ homokban, vagy 
eltévedtek a’ pusztában ’s elvesztek szomjan a’ feleuton, vagy a’ tigrisek 
tépték széllyel, vagy a’ vad rablónépek gyilkolák le fényes gombjaikért ? ? 
Hosszú és veszélyes út egy ismeretlen czélhoz.

Evek előtt élt e’ romok között egy fehér hajú , fehér szakáiu agg. 
Egyedül, társtalanul lakott o tt, ritkán járt ki onnét, de ő hozzá gyakran 
eljártak a’ szomszéd barbárok, ha bajukat érzék; ő csodatévő gileadi bal
zsamot osztott nekik, melly az amyrisfa sebeiből csepeg; azok pedig ru
háit csókolák, azt hitték, hogy az használ valami ellen.

A’ köznép szentnek tartotta ő t, a’ mi egyébiránt olly országban, hol 
a ’ fehér kutyát és a’ tarka menyétet ’s a’ fekete békasót is szentnek tart
ják,  nem valami különös megtiszteltetés az emberre nézve.

Nagyon egyszerű életmódot viselt. Ha a’ figefa virágzott, az olajfa 
gyümölcsei értek, ’s ha az olajbogyók elfogytak, a’ figefa váltotta fel azo
kat. Ebből állt egyszerű tápláléka. A’ sesamvirág töltsérei minden reggel 
tele estek fris harmattal, ’s ő neki évek óta e’ harmat volt rendes itala. 
Evenként két hónapban nem virágzott a’ sesam , akkor mérföldeket járt a’ 
keleti hegyek felé, hol az egyetlen pusztai forrás volt, mellynél vándor 
nomádok itatták tevéiket: innen kellett hordania ivó vizét.

Egy terebélyes vén olajfa alatt lehete őt rendesen ülve látni, melly - 
nek dereka körül egy ezüst öv volt kötve, melly kissé tágabb volt a’ fa 
vastagságánál; rendesen két gömbölyű domb között ü lt, az egyik maga
sabb volt, a’ másik kisebb. Az a’ két domb tele volt virággal ’s ő reggel
től estig nem szűnt meg e’ virágokhoz beszélni, vígan, szomorúan, egyen
ként sorral sorra elértekezett velük, ’s azután ha beszédét végezé, figyel
mesen viselte magát irántuk, mintha azok visszafelelnének neki; hallga
tott, — örömét mutatta, mintha igen szép dolgokat mondtak volna neki a’ 
virágok, vagy elbusult, elkezde sírni, ha megszomorították. Este, mikor 
a’ virágok lassanként becsukódtak, búcsút vön tőlök , elvonult omladékai 
közé, mint e’ mesés város fóljáró szelleme, ’s onnét számlálta a’ lehulló 
csillagokat.

Régtől élhetett már: senki sem emlékezett születése órájára, senki 
sem látta őt fiatalnak, a’ vele egyidős czedrus is száradni indult már ’s az 
üstököscsillag, melly vele fiatalkorában együtt virasztott néma éjszakákon, 
ismét visszatért százados utjából ’s őt mégis itt találta; csak szakála lett 
hosszú és fehér ez idő alatt, mint az üstököscsillagé.

Egy-egy szál hulla ki néha ez ezüst szakáiból. Azt a’ pusztai vén egy
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kis domb alá temette. Napok múlva azon a’ dombon a’ vadselyem-virág, a’ 
keleti árvalyánhaj kezde felsarjazni; bosszú fehér selyemszálai úgy leng
tek a’ szélben, mint egy szent asceta hófehér szakála.

Egyedüli ünnepnapjai voltak életének a’ napfogyatkozások. Edzett, 
gyémánterejű szemeit nem valdták annak sugárai, bele mert nézni és meg
látta benne puszta szemmel a’ foltokat, ’s éjjel meglátta a’ legparányibb 
kódcsillagot a’ tejút közepében.

Szigorú életmódja hosszúvá, szinte elpusztulhatlanná tette életét, 
mellynek folyását ’s tán változatait, örömeit ’s buját nem mondá senkinek, 
csak virágainak, azoknak nyelvén pedig kivüle senki sem értett.

Ki tudja mi van ott a’ láthatáron alól , mellynek hajlása nem hagyja 
gyanítani: tenger van-e arra, vagy magasló bérezek? ki tudja sejteni, e’ 
ránczos hideg arcz minő lehetett, mikor még piros volt ’s mosolyogni 
tudo tt? .....................

n.
Egy ütés a’ költő varázsvesszejével! — A’ keleti táj, sárga pusztái

val , színes hegyeivel, ingó pálmáival ’s égető egével — eltűnik, — sze- 
lídebb virágok , szelídebb emberarczok hazájába jöttünk; az ismeretlen 
romok laktalan országa helyébe pompás paloták sorai merülnek fel, kö
dökbe burkolt óriás városok, keresztes templomaikkal, élénk népzajos 
utczáikkal. Az estimára hívó harangok zúgnak a’ városok fölött, a’ ház
tetőket fehér hó fedi, mellyek az est sötétéből mint fekete lapra írt fe
hér betűk tűnnek fel, a’ házak ablakai szerte világítanak ; néha egy- 
egy csapat fekete holló kóvályog , zajt ütve a’ légben a’ közelgő hófór- 
meteg elé.

Farsang utója van: az utczákon bódult néphulladék űzi lupercaliáit, 
fényes teremekben az előkelő világ.

. . . .  Majd ha e’ zajgó örömhangos városok is olly hallgatag romok 
lesznek, minők azok ott messze délfelé, merre a’ vándor madár megy, 
honnan a’ tavasz jő ; mellyek épen, olly ragyogók, olly népesek voltak! ’s 
úgy járnak őket is majdan látogatni egy most ismeretlen föld mívelt lakói, 
mint mi e’ rejtélyes omladékokat, ’s kérdeni fogják: mi volt e’ városnak 
neve ? ki hordta ide az omló tornyokat az elvadult erdő közepébe, ki lelke 
él e’ düledék alatt, hogy olly buján nő rajt a’ vadvirág ? ............

Tombolva szól a’ tánczzene, a’ terem ezernyi légszesz-csilártól ra
gyog , a’ fehér márványfalak színes fátyolokkal vannak koszorúzva , mik
kel tarka virágfonadékok ölelkeznek; a’ földig érő metszett tükrök arany 
rámáiról eleven rózsakoszorúk futnak alá, a’ terem plafondján alabastrom 
angyalkák fonnak ezüst és carmin arabeskeket az ultramarin-alapon.

Mint az éjféli vihar, melly a’ maledivai puszta templomban ollykor 
felhők nélkül világos holdfénynél megjelen, a’ kövek nyilásai vad dalt 
sípolnak, a’ fák sudarai zúgnak, a’ vihar közbe ordít, majd messze enyészve, 
haldokló nyögéssel vész el a’ fák között, a’ távol csalogány ábrándos éne
két engedve hallani, ’s majd újra visszatér, mindég növekedve, mindég 
orditóbban; letépi az erdei fák fürtös virágait ’s a’ romok közt fehér és piros
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virágleveleket tánczoltat köröskörül : úgy zúg, úgy csapóiig a’ tánczok 
daemoni zenéje, úgy repülnek e’ fehér és rózsaszín virágok a’ zene örvé
nyében , pár pár után , könnyük, mint futó tündéralak, melly a’ virá
gok fölött elfut, a’ nélkül, hogy a’ harmatot leverné rólok: — mind meg
annyi menyasszony és vőlegény. Itt egy barna férfi szőke halavány 
leánynyal, mint zöld lomb fehér virág mellé kötve-; amott barna láng
szemű leány szőke ifjú karján, mint égő rubinkő arany foglalatban; ismét 
két halavány együtt, -— mint égnek szemeik, keblök mint liheg , mint si
mulnak egymáshoz, délczegen vagy szelíden, hévvel , vagy bájos negé
desen ; a’ tánczöltöny mint repül, bűvköröket vágva maga körül röptében, 
legsebesebben a’ rózsaszínűek! A’ rózsaszinü öltöny könnyebben igéz és 
könnyebben fog rajta az igézet. Ki rózsaszínű öltönyt hord, valahányszor 
ruhájára tekint, eszébe jut róla a’ szerelem, e’ rózsaszínű ördög.

A’ zene mindig bóditóbban hangzik, a’ hangok mint pajkos daemo- 
nok ragadják ellenállhatlan erővel, szárnyakat adnak a’ vigadónak; egyik 
álarcz a’ másikat kergeti, aranynyal, ezüsttel csillogó álarczok , mintáz 
ezeregyéjszaka tündérei. Mit a’ legbizarrabb képzelet kigondolhat, szépet 
és meglepőt, tarkát, nevettetőt, képtelent: mind az itt egy szemfényvesztő 
csoportban, melly mint a’ kaleidoscop ábrái jön , változik, ta rku l’s min
dig csodásabb, mindig meglepőbb képleteket mutat. Az ó és újvilág 
minden ízlésű nemzetöltözéki: tarka mandarinok csengős süvegekkel, 
lóggó bajuszokkal; karcsú mamelukok selyem kaftánokban, karjaikon 
egy-egy igéző termetű Bajádért vagy Ilourit vezetve ; idomtalan hordó
nyi termetek carricatur fejekkel; eszményített mythologiai alakok, köztök 
tarka arlequinek, a’ legsűrűbb tömeg közé fúrva magukat, ’s ismét egy- 
egy őshajdani pánezélos lovagkép, ’s a’ több exoticus indus és esquimo 
álarcz között zsinóros prémmenték ’s alföldi csikós ideálok, körülcsevegve 
sipegő nődominoktól, mint színes kolibriktól a’ tarkán komoly virágok.

E’ tarka szivárványló néptömeg közt egy magányos alak tűnik fel 
ollykor, egy magas férfi fekete dominóbani arczát fekete bársony álarcz 
fedi; egyedül jár, mindenütt van és senkit meg nem szélit; úgy lézeng 
elsuhanva ott, mint egy láthatlan léleknek eleven árnyéka : mindenki, a’ 
ki ránéz, találkozik bántó szemei tekintetével; úgy látszik, hogy ez ember 
megérzi, ha rá néznek.

Fehér virágú jázminbokor mellett egy szerelmes pár űl. Szerelmes 
mind a’ kettő, mert igen halavány. Gyermekek még, kettőjük életideje 
együtt alig tesz egy férfiéletkort. Azt hiszik, hogy a’ jázminbokor, melly 
mellé ültek, mindent eltakar; szemeik — kék és fekete szemek, egyik a’ 
nappali, másik az éjjeli ég — egymás sugárait szíják; úgy fogják egy
más kezét, mintha attól félnének, hogy valami fátum-erejü hatalom szét
tépi őket ’s azután hullani fognak végtelen távolba, mint a’ hold gőzkö
réből kiszabadult meteor, mellyet a’ föld vonzereje ragadott magához. 
Az ifjú ajkaihoz emeli a’ kedves szép kezecskét ’s megcsókolja azt, — nem: 
lelkét lehelli rá ; a’ lyánka egy fürtöt tép le a’ jázmin virágról ’s a’ tola
kodó ajkak elé azt nyújtja védelmid; kedvese megcsókolja azt is , suttog-
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va : oily halavány, mint a’ te arczod, ’s a’ megcsókolt virágot a’ lyánka 
fürtéi közé tűzi,annak fehér- harangkái a’ lyány arczához érnek; az ifjú a* 
visszaadott virágot érinti égő ajkaival, melly a’ lyán arczához ér, ’s virág 
és leányarcz nem hasonlítanak többé halaványságban egymáshoz : epedés 
holdvilága után a’ rejthetlen szerelem hajnalfénye pirul át ezen. . . .  Es 
a’ szerelmesek azt hiszik, hogy őket senki sem látja.

— Vigyázz, nézz oda! rebeg a’ lyán összerezzenve, mint az érintett 
fájvirág levele, a’ mint a’ fekete álarcz messziről közelíte feléjök. — Mi 
ránk néz!

— Tedd fel álarczodat, suttogja az ifjú. Még csak néhány perez 's az
után e’ fekete szellem varázs hatalma alól örökre mentve vagy. Nézd, is
mét másfelé fordult , nem látott meg.

— Oh mint szédülök. Ha ismét elvesztenénk egymást, egymásért 
üldöznének mindkettőnket és soha sem látnálak többet, soha !

— Mutass nyugodt arczot; minden a' percztől függ. A’ légszesz- 
felügyelőt megvesztegettem. A’ legelső jelre, melly a.’ táncz kezdetén meg- 
szóllaló zene lesz, az illyenkor rendesen legnagyobb zavarban egy csap- 
forditással eloltand minden lámpát,— te ekkor vigyázz: nem messze hoz
zád balról égő szivar fényét fogod látni a’ sötétben, fuss rögtön oda, a' 
többi Isten dolga és szerelmünké. . . .

És a’ szerelmesek azt hitték, hogy őket senki sem hallja.
Az ifjú néhány perezre eltávozék; künn egészen új álarczot és domi

nót váltott, ’s alig lépett a’ terembe, egy mély suttogó hang nevén szólítá 
és valaki könnyedén a’ vállára ütött.

Hátra tekinte. Az árnyszerü álarcz volt. Az ifjú hideg borzadálvt 
érze végig futni testén, lelke legmélyéig hatót, midőn ez ember közellé- 
tét megérezé.

— Béldi Dávid, egy szóra, súgá amaz.
A’ megszólított leigézve állott meg előtte ’s kötve volt szemeinek 

nézése által.
— En ismerem önt ’s tán ön is engem. Én azon leánynak atyja va

gyok, kit ön el akar szöktetni. . . . Csitt! semmi zajt.... Én nem szoktam 
találgatni. Vonuljunk itt egy mellékterembe, hol nem figyelnek ránk.

Az ifjú visszaborzadva követte az embert, de nem birt ellenállani.
— Ne féljen ön tőlem, ifjú ember, üljön mellém,ne remegjen, kivált 

ne én tőlem. Én szintúgy reszkethetek a’ sors előtt, mint ön;— ha lelkem 
látni kezd, szintúgy elhalaványul arczom, mint az öné ’s kezem meghi- 
degül, szivem meg-megáll, mint az öné. Két év előtt még kétszáz mér
föld választa el bennünket, ’s leányom és ön boldogok voltak , mert egy
mást nem látták soha. Oh én nagyon értem szavaim mindegyikét, ’s ha ön 
úgy értené, vére fagyna meg. E’ leány most önt szereti, már egy év óta 
szereti ; és minő szerelemmel ? azt csak én tudom, ki egy év óta látom, 
mint hervad el lassan beteg virág gyanánt; ki hallom minden fohászát, 
mikbe álmatlan éjeken telesírt fekhelyén lelkét eltépi; ki könyeinek he
lyét arczán észreveszem ’s beteg ágyánál lázálmai szavát kihallgatom.
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Hiába akartam magammal elhitetni, hogy nem az; oh ez szerelem, a’ leg
őrültebb szerelem. — Nem jött ön soha ezen gondolatra, hogy miért kelle 
a’ sorsnak önt épen ide vezetni, hova semmi eszme, semmi vágy nem köté, 
nem vonzá ön lelkét, csupán azért, hogy itt találjon élethosszá szenvedé
seinek kútfejére? miért kelle önnek én reám akadni? ollyan szűk-e a’ vi
lág , hogy mi ketten nem kerülhetjük ki benne egymást? vagy tán ha két 
különböző csillagban laknánk is , még onnan is össze kellene jönünk egy
mást megrontani ? En kerültem önt; midőn nevét haliám, elutaztam, hir
telen és messze ’s leányomat boldogtalanná tettem ön miatt;.... e’ leány, kit 
úgy szeretek, ’s kinek annyival tartozom, mindennap háromszor imádko
zott a’ halálhoz, jól tudtam, — és inkább hagytam volna őt mégis meghalni, 
mint hogy önt újra meglássa. Miért kelle önnek utánam jőni ’s e’ leány
nyal újra találkozni ?

— Uram! — szólt Béldi -— önnek beszédei elég rejtelmesek és ijesz
tők ; fenyegetéseit azonban nem rettegem. Egy volna, a’ mitől félni tud
nék : Iréné szerelmének elvesztése; de ez ön bűvkörén kivül esik. En 
nyugodt vagyok.

— És e’ nyugalom engem kétségbe ejt! Ha ön kitépné magát ez igé
zetből, menne messze, merre még világ van, hol ember, ki hozzánk ha
sonlítson, nem él többé, tán elhajthatná fejünkről a’ rettentő fatumot, 
melly egy csapással mindnyájunkat kárhozottakká tud tenni.

— Tegyen, bevárom a’ csapást.
— Ifjú ember, ön most huszonegy éves. — Emlékezzék ön vissza,

ezelőtt tizenöt évvel, midőn egy este zivataros hófuvatos éjszakán önnek 
atyja, ki hivatalt viselt egyik erdélyi kis városban, önnek anyjával és ön
nel ment haza késői mulatságból. Egyik kezével önnek kezét fogta, másik 
karján neje támaszkodott. A’ szél fútt, az éji őr távol épen a’ két órát ki- 
áltá éjfél u tán ............

Béldi szorongó kebellel, lélekzet-visszafojtva nézett a’ beszélőre.
— Önnek édes anyja még akkor igen szép volt és fiatal; ollyan sze

mek nem voltak a’ Székelyfóldön, mint az övéi. Önt igen szerette az édes 
anyja, de férjét is szerette. Késő éjjel, midőn az utczán vezette nejét az 
ifjú Béldi, hirtelen két álarczos férfi ugrott elébe ’s mielőtt védhette volna 
magát, agyonszúrták, nejét elrabolták, és ön azóta nem hallotta anyjá
nak hírét.

— Kicsoda ön, uram ? — kérdé, irtózattal ugorva fel helyéből Dávid, 
’s az álarczos karját megragadta.

— Nem jó önnek hozzám kézzel érni, monda nyugodt hangon az ál
arczos. — En ezt tudhatom, mert ön,mióta erővel bír, szüntelen e’ gyilkos 
nyomait keresi ’s titkát sokaknak felfedezte.

— De hát miért eleveníti ön fel e’ véremléket ? miért mondja ezt 
nekem?

— Azért, hogy valahányszor ön a’ szerelem gyönyörei után akarja ki
nyújtani kezét, jusson eszébe azon végsikoltás,mellyet elrabolt anyja ajkai
ról hallott, ’s valahányszor a’ szerelem álmairól akar álmodni, lássa meg
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lelkében haldokló apja képét ’s annak a’ fris havon szétomlott piros 
vérét.

— Ön boszúmra akar figyelmeztetni ? Míg fiatalabb voltam, hagytam 
magamat üldözni e’ sötét eszme által, ’s legboldogabb reményem az vala, 
mellyben a" rabló vérébe márthatám kezem. De nem akarta az ég. Már 
szinte nyomán voltam a’ gonosztevőnek, midőn a’ sors ez angyalt küldé 
éltem megváltójául; ’s azóta van szerelmem boszúm helyett, ’s azt tőlem 
nincsen ki elvehesse többé.

— Es ha ön azon sikoltást még egyszer hallaná, ugyanazon hangot^ 
ugyanazon szavakat: „Isten, mentsd meg férjemet!“ ? . . . . Oh Béldiy 
menjen ön, míg nem késő, és kerülje a’ balsorsot.

— Maradni fogok , uram.
— Úgy én leszek kénytelen leányomat megőrzeni. . . .  Itt rá a’ leg

főbb idő. Azt hiszi ön, hogy én nem látom meg a’ szemekben, az arczok 
vonásain a’ még ki nem mondott gondolatot ? Tegnap estve leányom e’ 
vigalomba kívánkozott, nem tudtam, miért? ő különben olly magánykereső,— 
nem tudtam, hogy ön itt van. Ma estve leányom megcsókolta kezemet ’s én 
egy égető könyűt érzék szeméből kezemre gördülni. Ez a’ köny megmondta 
nekem, hogy leányom el akar engem hagyni; hogy e’ csók búcsucsók 
volt. De nem fosok alunni.

E ’ közben a’ teremben a’ zenéhez készülő hangszerek pengetése kezde 
hallatszani: Dávid hidegvérrrel vön ki egy szivart tárczájából ’s azt a* 
lámpa lángjánál meggyujtá.

A’ fekete domino eltávozott ’s a’ terembe sietve, egyenesen leányá
hoz indult, fél szemmel Dávidra nézve vissza.

Alig ért a’ terem közepére, midőn a’ zene hirtelen megriadt, 's e" 
jelre minden lámpa, minden csilár kialudt, a’ teremek végig pokolsötéten 
maradtak.

E’ vaksötétségben csak egy égő szivar vörös csillaga látszék vezér
fényül csillámlani.

— Ragadjátok meg ő t ! orditá egy kétségbeesett hang a’ terem kö
zepéről. Ott — azon égő szikra! — ne hagyjátok az istent így megcsufolni! 
Béldi, halld szavamat, megállj ! őrült leendesz, az élő istenre esküszöm! ha 
e’ leányt érinted! — oh — átkozott vagy! hörgé, midőn a’ szivar a’ sö
tétben elhajítva eltűnt. Nem volt rá szükség többé.

A’ zavar általános le tt, — sikoltás, haragordítás, kaczaj, össze
visszakiabált nevek chaoszi disharmoniája, — botlás, tapogatózás közt 
jobbra balra futosó emberek, törött orrok, tépett öltönyök , felforgatott 
állványok, zörgés, sikoltás mindenfelé; valódi pokoli tréfa.

Végre a’ rendőrség érkeztével néhány fáklya kezde uj fényt deríteni 
a’ felfordult teremben, hol minden a’ lehetőségig legnagyobb zavarban 
volt. A’ terem közepén feküdt összegázolva egy fekete álarczos férfi. Ájult 
volt ’s orrán és száján folyott a’ vér. — Elrabolták egyetlen leányát.

(Folyt, köv.) J  ó k a v M ó r.
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PÍPÁS KÁNTOR.
Nagy sáskajárásról lesz emlékezetem,
Melly támadott vala távol Dapkeleten ;
T ö r ö k n e k  mondta ezt a’ jó magyar szája. 
Szomorú időknek szomorú nótája!

Sarczoló készségben üle Szolnok alatt 
A ’ pogány seregből egy jókora csapat ;
Lova a’ magyar ló abrakját elvette,
Maga meg gazdája kenyerét megette.

A’ szomszéd helységek valamellyikében 
Motoszka támadt a’ jó kántor fejében:
Hogy a’ törököket ő bizony megnézi;
Mit, mit nem csinálnak lófarkas vitézi ?

Volt kántor uramnak két szép tulajdona:
Nem pállott meg a’ bor előtte, de soha !
P ipáját míg ivott csak addig nem szíttá;
P i p á s  k á n t o r ,  — már a’ vidék csak úgy hítta.

Egyszer hát kiballag a’ falu végére,
Onnan lopakodva a’ bodzásba éré ;
Azután még guggon ment az éroldalon . .
’S egyszer látja: hogy már elég közel vagyon.

Sűrű galagonyabokor volt nem messze,
Ott lesz még egyszer jó , ott nem vesznek eszre;
’S benne ült a’ kántor két-három perez a la tt: 
Előtte lóháton czifra török csapat. —

Nézte: mint forgott a’ sereg ide ’s tova;
Tuszkolt, ágaskodott nem egynek a’ lova.
Nézte a’ sokféle eszközt és szerszámot,
’S nagyon kedvére volt minden, a’ mit látott.

’S míg ezeken függött két szeme és esze:
Zsebjébe elszökött pipájáért keze,
Megtölté, ’s kiütött reá a’ revébül 
’S mind ezt tévé a’ jó kántor tudta nélkül.

És lön nem sokára: hogy a’ bokor fe le tt:
Mintha a’ béliben raktak volna tüzet,
Vagy volna befütött téglaszín kéménye,
Kékszinű füstoszlop csavargott az égre.

A ’ füst szemébe tűnt a’ török vezérnek . . . .
’S a’ kántor látja: hogy felé nagyon néznek!
Nem tudja az okát, csak úgy fűi és fázik . . .
’S akkor veszi észre: hogy h i s z e n  p i p á z i k ! !

Azonközben néhány török oda nyargal,
A’ bokrot szurkálják, veregetik karddal;
A’ ,,falu torkából“ majd ki megy a’ lélek . . . 
Végre ráakadtak, — vége van szegénynek!
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Mégis csak meghagyták a’ vezér szavára,
Kinek nagyon tetszett szörnyű pípázása;
,Ne bántsátok, — monda — ki így tud pipázni:
Nem lesz azzal szégyen egy szál kardra szállni !‘

És kikiáltatja rögtön a’ helységben :
Mikép a’ kántornak bajvívása lészen!
És ha a’ törököt a’ harczban leveri:
A’ helység adóját húsz nap elengedi.

Összefut a’ hírre a’ falu népsége,
Százféle beszédnek se hossza se vége;
Kántor uram pedig epekedik nagyon . . .
A’ mennykővel üttet dohányt, pipát agyon.

Lefityeg az orra mint beteg pulykának,
A ’ bátorító szók semmit sem használnak ;
Mondják : vágja agyon, eb lelke pogánya ! . . .
De ő nem szól semmit, csak fejét csóválja.

Végre megesik a’ népnek szíve ra jta ,
Szánalommá válik a’ bíztatás hangja ;
’S a’ sok sóhajtással kiveszik sodrából,
’S ime szemlátomást felvidul magátúl.

„Soh’se sóhajtsatok, sohse búsuljatok!
Egyszer meg kell ha ln i, természetes dolog!
Hanem a’ míg élek , csakugyan jól élek . . .
Ugyan hozzatok csak egy kulacs bort, kérlek!“

’S a’ mint fölvágja a’ jó bor nyelve csapját:
Vígan félreüti szöretlen kalapját;
Még a’ rósz pipa is kegyelmet nyer n á la , —
„Majd megtanítlak é n , lánczhordta pogánya...!“

Harmad napig így megy a’ helység házánál.
Talpig pipafüstben, torkig borszeszben á ll ,
’S aprítja a’ pogányt a’ vitézlő kántor, —
„Fogtam én törököt, — monda — egyszer-másszor!“

Azonban ütvén a’ bajvívás órája :
Tántorgott, reszketett a’ jó kántor láb a ;
’S látván rettegését, így suttogott a’ nép:
Sohse látjuk többé pipázni ő kelm ét!

De felbátorodott. És most összevágnak,
Nem engedvén kemény tartásban egymásnak;
Most lelket k ap , ’s imigy szól vidámon a’ nép : 
Dejszen már egy cseppet se féltsük ő kelm ét!

Oda vág egyik kard hirtelen e’ szóra:
Mintha csak a’ mennykő csapása lett volna;
Oda néznek . . . .  ’s nincsen többé fej a’ pogány. . . .  
Vagy mit is beszélek — a’ jó kántor nyakán.
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Szegény nép elnémult, ’s haza tért csendesen ,
Forgatván elméjét a’ bús történeten;
A’ közös megjegyzés végre is ez leve:
,,Csak, nagyobb pipás volt, mint kardos ő kerne!“

T o m p a .

NŐMRE. MAGAMHOZ. ORVOSOM ELLEN. 1847.
N.

Szemed csillag, arczod rózsa,
Szelíd lelked tiszta ég.

A ’ milly kedves vagy szivemnek ,
Ollyan boldog légy mindég!

M.

Föl se vedd, ha szól a’ kába;
A ’ bölcs tudja, mennyit érsz.

Kebled égő szent kohába’
Megnemesbül bármi érez.

O.

Jösz, midőn rád szükség nincsen,
Nem jösz, ha invitálnak.

Nem doctornak, édes kincsem, — *)
Jobb volnál te halálnak.

S z e m  e r e  P á l .

HALHATATLANSÁG.
Nem törpül olly szánandó nyomorává az emberi ész, mint mikor saját 

erejéből akarja kifürkészni a’ lélek halhatatlanságát és a’jövő élet minőségét. 
A ’ kebel legszentében kell lenni érzésnek , melly egyedül mondhatja meg, hogy

*) In  v i t á i n a k ,  doc  t o r n a k  .. . a’ magyar-latán ’s latán-magyar köl- 
tészaggastyán ajakáról. Verba suo loco: mond Quintilián. — Sz. P.
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van élet a’ síron tú l; de ha a’ hangot elnémítjuk, vagy nem akarjuk hallani, 
— mert büszkébbek vagyunk arra , mit fejünk által tudunk, mint mire a’ szív 
tanít — : akkor hiába folyamodunk az észhez, nem ad ő nyugtató fólvilágositást, 
nincs az ő hatalmában nyugalmat, békés megelégedést nyújthatni; sőt La 
makacsul ragaszkodunk hozzá, fut elölünk, hogy vakmerő kérdéseinktől mene
külhessen, és akkor elhagy, vagy sötét zavart tömkelegbe vezet, mellybe ha 
tévedünk, előbb találhatunk föl bárm it, mint boldogító bizonyságot. Ebben té
velygőnk aztán, mig élünk, várva és rettegve a’ halált, melly megadja a’ vilá
gosságot, miután hasztalan vagyunk és fáradunk az életben. — Én hiszem, ’s 
hogy nyugodt lehessek, szentül hinnem kell azt,hogy nem enyészetet, hanem új 
életet cserélünk föl a’ mostani helyett; hogy nem vagyunk vak eszközei a’ te r
mészetnek, melly csak azért teremt, mert túláradó erejétől ösztönöztetve terem
tenie kell, ’s ha végre áthurczolt egy, sokszor olly kínzó, olly hosszú fárasztó 
életen, akkor aztán nyugalmat ad , mellynek neve: enyészet; és talán ezt is 
azért, hogy új teremtményeinek helyet csináljunk; vagy mert szüksége van 
porunkra, hogy férgeit táplálhassa ; vagy hogy kifogyott erejét vele újra táp
lálja. És ezért kellene nékünk egy-egy életet átviselnünk, azért tű rn i, szen
vedni, hogy aztán örökre elenyésszünk, szintúgy mintha örömek között, 
gyönyörtől, boldogságtól kisérve futjuk át rövid napjainkat, mellyek 
ellenben a’ szerencsétlennek egy egy örökké-valóságig nyúlnak? . . .  Ez nem 
lehet! Yan halhatlan lélek a’ testben, van el nem múlható lélek, melly úgy 
költözik át a’ főidről egy másik szebb világba, mint átutazik az ember vadon 
erdőkön, meredek kősziklákon, eléri útjának czélját, hol egyesülve kedveseivel, 
kipihenve karjaik között, beszéli el nekik a’ veszélyeket, mellyeken á t, mellye- 
ket legyőzve jutott csak hozzájok. -— De hogy miilyen e’ más világ ? azt szint- 
olly hiába kérdezi a’ keresztyén megváltójától, mint a’ muhamedán prófétájától; 
mindegyik úgy felel, mint azt a’ tőle kérdezők állapotja és kedélye várja. — 
De azt, hogy van más élet , mondja mindegyik: az ó kor leghomályosabb haj
naláig visszatekintve, mindig látjuk a népeket hinni egy más világot, mellynek 
nem l é t e z é s é t ,  csak m i n ő s é g é t  tagadják a’ különböző fajok és éghaj
latok lakosai, kiföstve azt mindegyik maga fogalma és vágya szerint. És ez bizo
nyíthatja leginkább, hogy van egy a’ testnél nemesebb részünk, mit mi lélek
nek nevezünk, melly istentől származik, hova bármilly hüvely alatt sem vál
toztatható őshiténél fogva visszavágy és vissza fog szállani. Csak egyesek, kik 
nem tudják féken tartani szilaj képzelődéseiket, és nem bírják más, az emberek 
és emberiség javát előmozdítható kérdések megfejtésére fordítani elméjüket, 
fordulnak önmaguk ellen , tépik ki szíveik meggyőződését, hogy bonezolhassák 
azt, ’s ha avatlan istentelen kezeikkel meggyilkolták, szánó mosolylyal ajkv- 
k on , fagyos kétségbeeséssel szívökben kiáltják a’ mellettök haladóknak harsány 
diadalképen: ti szegények! minden, mit hisztek, csalódás, nincs semmi, a’mit ke
restek ! nincs . . . .  semmi! . . . . semmi ! . . . .

Mi vigasztalja hát azt, ki kedvesét elveszti?mi a’ nőt ,  ki férjét eltemeti? 
kivel egygyéolvadtnak hitte saját é letét, kiért boldogságát, mindenét olly 
örömest föláldozta volna, mert több volt az előtte magában, mint a’ mindenség 
nélküle. Mi vigasztalja az an y á t, ha sírba teszi gyermekét ? a’ gyermeket, ki 
életének egy része , mert ő adá neki az életet, kihez jövőjének minden perezét 
köté. Mit tegyen, ha elgondolja, hogy az ott fog fekünni, lenn a’ sír hideg 
éjszakájában, egyedül, undok kígyók és férgek m artaléka, ki azelőtt édes anyja 
meleg karjain aludt és ott ébredt fői ; kit még a’ légnek durvább lehelletétől is 
megóvott az édes anyai aggalom. Mit tegyen, ha elgondolja, mi lesz a’ kis 
gömbölyű karokból, mellyek azelőtt olly édesen kulcsolódtak öntudatlan szere
lemmel nyaka körül, vagy simultak el arcza fölött? — mi a’ vidám, nevető 
szemekből , mellyekbe ha tekintett, föltalálta az élet minden boldogságát ? — 
mi a’ kis piros szájból, meby olly lágyan tapadt csókoló ajkaihoz? Mit tegven,

2
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ha azt kell hinnie, hogy mind e’ drága szent szépségnek csak azért kelle szü
letni, hogy a’ föld férgeinek legyen eledele, mik rövid idő alatt, tán mielőtt az 
enyészet hozzá merne nyúlni a’ gyöngéd tagokhoz, szájaikkal fölemésztik azo
kat? Tán vigasztalja magát a’ gondolattal, hogy a’ természet változhatlan tör- 
.vénye igy parancsolja az t, ’s hogy azon változtatnia nem lehet? Szép és meg
nyugtató vigasztalás !! Nem lázíthatná-e föl az embert e’ hatalom, nem töröl
hetne-e ki kebléből mindent, mi ott tűrni és lemondani bírná őt? T i, kik nem 
tagadjátok, hogy isten van, miért tagadjátok azt, hogy halhatatlan lelket, és 
ennek számára egy szebb, jobb életet teremtett? Ha igy lenne, ngy nem imádni 
való is ten , de átkozni való ördög teremtette volna az embert, hogy legyenek 
öntudatos lények, kikkel vad szeszélye és kénye szerint játszhassék. — Sokszor 
od’adnók életünket kedveseinkért, vagy más embertársainkért, föláldoznánk 
értök mindent, hogy boldoggá tehessük őket, vagy bánatjokat enyhíthessük. 
Mi teteti ezt velünk ? legmagasztosabb, legdicsőbb birtoka az emberi kebelnek: 
a’ szeretet; ’s igy van-e szebb, mint az istent úgy képzelni, mint a’ legfőbb, 
legtökéletesb szeretetet, kinek egyedüli czélja minket egykor érdemeink szerint 
boldogítani? Nem legtermészetesebb , legvilágosabb okoskodás-e ez, melly fö
lülmúlja egyenes következtetéseivel a’ sok hamis tanokat, mellyeket alkotnak az 
emberek, hogy magukat szerencsétlenekké tegyék; habár azt hiszik is,hogy a’ 
világ és mindenek fölött egyedül az ő birtokukban van a’ kulcs , melly föl nyi
totta előttök a’ jövőt, hol ta lá ltak : semmit___Én hiszem, hogy isten a’ sze
retet, kitől jövünk és kihez egykor visszamegyünk, ha szívünkben őt mint 
szentséget megőriztük. És igy ő, a’ szeretet, teremthetne-e embert, hogy aztán 
el hagyja veszni, visszaesni a’ semmiségbe , honnan őt előhítta? Mégis vannak, 
kik ezt el nem ismerve, mások hitét is ledöntik hitetlenségökkel.

Míg fiatal vagyok, mig minden pillanat új-új életet csepegtet belém , ad
dig, ha nem ejt is kétségbe e’ h it, fölszólít, hogyha másért nem, daczból is 
ellentálljak kisérlő befolyásának, és élvekbe fojtsam a ’rémeket, mellyeket szült,’s 
mellyek lerázhatatlanúl ragaszkodnak eszméletemhez. De ha majd agg leszek, ha 
fejem sötét fürtéi megfehéredtek, ha szívem melegítő tüze kialudt, ’s én, miként se
besen futva elhagytak éveim, olly lassan vánszorogva távozom az élettől, nem 
bírva egyebet belőle, mint puszta emlékeimet! Mit tennék akkor,midőn minden 
pillanatban közelebb érezném a’ megsemmisülés sötét jövőjét? kétségbeesve ra 
gaszkodnám mégis inkább az élethez, ha nem várhatnék is tőle többé semmit, 
mi örömet nyújthatna; szebbnek találnám a’ napot, habár gyönge elhomályo
sult szemeim nem bírnák is el ragyogó fényét, mint amaz örök sötétséget lenn 
a’ sírban, mellytől nem szabadítana, csak az enyészet. Illy eszméktől iildöz- 
tetve, csak egy órai fájdalom is iszonyúbb lenne, mint mennyit két életboldog
ságért elszenvednék. —

T i, kik magatok elűztétek lelketekből a’ boldogitó hitet a’ jövő élet 
felől, hagyjátok azt meg másoknak; ha ölni akartok, öljetek inkább életet, 
mintsem ezt kiméivé, örökre elöljétek belőle a’ nyugalmat.

P e t ő f i n  é.

EMBEREK ÉS KÉTLÁBÚ ÁLLATOK.
Orbis pictus.

Mióta a’ nagy Plátó kimondá : hogy az ember nem egyéb mint k é t 
l á b ú  tollatlan állat: világos dolog, hogy t o l l a s  és  t o l l a t l a n  k é t l á b ú  
állatok között nagy a’ különbség.

Amazok közé tartoznak a’ strucczok , gólyák és pelikánok, mellyek 
szárnyaikban hordják a’ tollat ; hasonlóképen nemes cortes atyánkfiái , kik
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ugyanazt kékre, zöldre festve kalapjuk mellett viselik; nem különben az irók 
minden nemei és fajai, mellyek a’ tollat füleik mellé dugva mutogatják; 
a’ tudósok, kiknek tulajdonképen csak a’ kaputjok to llas, ’s az úgyneve
zett jó férjek, kik téli estéken kedélyes rokkahang mellett a’ tollfosztás nemes 
gyönyöreit segítik élvezni; mig az ellenlábasok osztályában minden rendű és 
rangú tánczmesterek és kötélverők, bajóslegények, pálinkafőzők, népszóno
kok , szuroköntők és általában mind azon nemes természetek, mellyeknek nem 
ju t alkalom magukat betollazhatni, foglalnak kisebb, nagyobb helyet.

Jelen sorok Írójának van szerencséje ezen osztályok egyikébe sem tartoz
hatni , miután egy csetepaténál a’ spanyol öröködési háborúkban egyik lábát el
hordta a’ szakálas golyóbis; az e g y l á b ú  állatokról pedig sem P lá to , sem a’ 
Duzsárd nagy nevű Írója egy szóval sem emlékezik.

Illyeténképen ki lévén felejtve az emberiség catalogusából, lóggva a’ sem
miben, mint Mahomed koporsója; mit tehessen szegény sánta lélek egyebet, 
mint hogy azokra, kiket lábaiknál fogva embereknek hínak, irigykedjék ’s őket 
rágalmakkal kissebbítse.

Őszinte vagyok, de ez már nekem nyavalyám, mint Hugo Károlynak a’ 
dicsekedés, és egyikünk sem tehet róla.

Én ugyan csupán a’ magam számára szoktam az embereket rágalmazni, 
privát szenvedélyből, mellyet nem bírok magamról levetkőzni ’s annyira még 
nem qualificáltam az orrfintorgatást, hogy azt emberijesztésre használjam, ’s ha 
csak e’ fiatal szerkesztő mágneses álmomban meg nem igérteti velem , hogy ol
vasói előtt nyilvánosan kötélen fogok tánczolni — egy lábon: eszem ágában 
sem lett volna, hogy valaha az Életképek tisztelt olvasóit ijesztgessem. Azon
ban szavamon fogtak , e’ fiatal úr addig fenyegetett , míg Ígéretem be nem vál
tottam, már most ö lássa, ha olvasói kétségbe fognak esni.

Ezennel tehát kezdődik az emberszólás :

Első rágalom.
Egy férj, ki mindig párbajt ví.

Soha ollyan vérszopó hyénát, mint az én B a n k ó  L aj os öcsém , mióta 
megházasodott. (A’ néven ne tessék megütközni, szép név volt az , míg a’ deval- 
vatio meg nem rongálta ’s a’ zsidók hittek benne.)

Én nem tudok rá ism erni, úgy elváltozott. Nőtelen korában a’ galamb is 
griffmadár volt hozzá képest, ki a’ légynek sem ártott ’s képes volt a’ legbo- 
szontóbbb vexát elszivelni, (mire bizonyság az , hogy két egész hónapig la
kott a’ F —cs-házban). A ’ nagy világban ő volt a’ társaság bűnbakja, a’kinek 
a’ contójára pulykapirossá nevette magát ebéd- vacsorakor a’ bort ivott sereg,— 
az volt istenesebb, ki legtöbb vicczet mondhatott rá , ’s hogy illyenkor leggyön- 
gédebb érzelmei (pedig azok voltak nagy rakással) sem maradtak kiméivé, való
színű dolog. De mind ezeket ő épen fel sem vévé, sőt illy alkalommal olly jó 
kedvvel tudott saját rovására a’ többivel együtt röhögni; mikép az ember azt 
hihette volna, hogy őt mind az rendkívül mulattatja, a’ mitől más lélek embert 
ennék és tüzet okádnék.

V oltak, kik néha gonosz akaratból rá akarták beszélni, hogy n e  h a g y 
j a  m a g á t !  de Bankó öcsém illyenkor annyi dictiót tudott könyvnélkül a’ pár
bajok czélszerütlensége felől ’s annyira csordultig volt keresztényi felebaráti bo
csánatkészséggel : hogy könnyebb lett volna valakit egy itcze vízzel lerészegí
teni , mint őt megbántója ellen feltüzelni.

Ö volt az , ki soha színházban nem pisszegett; kinek soha más vélemé
nye nem volt, mint a’ szomszédjának; ki minden szerkesztő előtt le szokta venni 
a’ kalapját; — egy szóval: rettentő félénk és jámbor ember volt. —

Azonban mindez rútul megváltozott, mióta a fiú feleséges ember.
2*
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Garázda, házsártos, ákáczius lett egyszerre (perse oda haza), finnyás, 
mint egy parvenu; kötekedő, mint egy előfizetődén lap referense; impertinens, 
mint egy mazurelőtánczos; és dörmögő a’ miilyen csak egy férj lehet — otthon.

Legalább illyféléket beszéltek róla a’ szállongó hírek.
Annyi azonban históriai igazság, hogy tekintetes Bankóné asszonyság 

szakácsnéja egyszer és másszor különös dolgokat hallott a’ kulcslyukon keresz
tül , mellyeket, minthogy titokban akartak maradni, nagyon sokan tudnak.

Bankóné asszonyság egyike volt hajdankori choleraelőtti ismeretségeim
nek , kin legelőször tanultam a’ szépet t enni , mikor külhoni utazásomból visz- 
szatérve a’ praefectust lerázhattam nyakamról.

Díván Euphemiának hítták az áldott lelket, míg meg nem tekintetesasz- 
szonyosult ; hajdanában nagyságos uramatyám uriházánál nevelkedett — nem 
tudni, minő qualitásban — , később jól megnővén, a’ méltóságos mama kisasz- 
szonyainak társalkodónéjává neveztetett k i, melly hivatalban kisasszonyhugaim 
szeretetreméltó capriceait tűrve, élt hosszú esztendőket, mellyeknek folytában 
egy quietált major, ki gazdag volt és a’ mellett éktelenül ragyás, miután leg
kisebbik kisasszony húgomtól, kit. előttem két esztendővel keresztelt maga az 
esperes Georginának, solenniter kosarat kapott, úgy megharagudott: hogy 
boszujában Euphemiát megkérte és elvette. Perse, hogy nem élt esztendeig.

Rövid idő múlva Bankó öcsém megismerkedett Euphemia financiális álla
p o táv a l’s nyomára jö tt: hogy tízezer forintja van készpénzben, készülőben 
levő pénzben talán több i s , ’s mind ennek az lett a’ vége: hogy Bankó öcsém 
megházasodott. Ez volt rá nézve a’ tropicus capri corni.

Egy napon, (sőt még tán reggel vo lt; ez az ostoba paraszttermészetii 
nap sehogy sem tudja magát alkalmazni a’ bon ton szabályaihoz; felkel, mikor a’ 
nobel világ még javában aluszik; délt m utat, mikor a haute créme még 
a’reggelihez készülés fekünni megy, mikor a’fashionable ember ebédhez ül) tehát 
egy reggel, midőn kandallóm vidám melegénél fauteuillemben ülve csokoládémat 
szörpölgetém, (a’ kandalló füstölt, a’ csokoládé pedig keserű volt), egyetlen 
megmaradt lábamat az asztalnak vetve, helyzetem comfortját azzal rongáltam, 
hogy az Életképekből humoristicus dolgokat olvastattam fel magamnak, (bizto
síthatom szerkesztő urat : hogy e’ fölolvasásban sokszor keresek mulatságot, 
mert tudva levő dolog : hogy morva komornyikom egy drága kukkot sem tud 
magyarul, ’s ezt hallani aztán, ha fennhangon el kezdi olvasni a’ gyilkoségető 
novellát, mellyből egy szót sem ért, ’s mellé látni a’ savanyu morva pantomi- 
micát, mellyel azt a’ legfonákabbul illustrálni törekszik: e’ declamatorius czi- 
gány-kerékhányásnál magának a’ halálos spleennek is füléig repedne a’ szája 
nevettében), tehát öltem az időt, midőn minden bejelentés nélkü l, mire haj
dani ismeretség bizalma jogositá, rámront Bankóné asszonyság iszonyú derangirt 
állapotban , a’ shawlja viszályárul felkötve és plane keztyü nélkül. (Meglehető
sen megbámulták a’ kezei, mióta férjnél volt.)

— Ah édes Ó úr! végem van, oda vagyok!
(Közbenvetőleg mondva , ne méltóztassék azon hiszemben lenni: mintha 

ez az O, melly iratom végén ragyog, valami szeszélyes álnév hieroglyphja lenne: 
ez valóságos tisztességes v e z e t é k n e v e m ,  mellyhez olly úton módon ju to t
tam: hogy idvezült nagyapámat, ki becsületes serfőző volt, mielőtt magyar 
nemessé aranyoztatta magát, Altnak hítták, ’s innét fordítatta nevét magyarra, 
Ó-nak, melly annyit tesz mint régi .  Kétségtelenül legrövidebb név a’ világon, 
mellynek mását John Bull hazája sem állítja elő.)

Tehát az asszony, úgy láttam , hogy szeretné, ha el tudna ájulni. Inték 
a’ morvának: hogy tegyen neki széket.

— Ah, édes ó  úr! nézze csak, olvassa e’ levelet, sipánkodék a’ jó hölgy 
nagy prosopopaeával ’s egy meggyürt levelet tett le elébem az asztalra, zseb-
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kendőjével hol a’ szemeit, hol az orrát törülve (Ah,  miilyen prózai dolog az a’ 
sírás, miilyen vörös lesz az embernek az orra tőle!)

Alig várta hogy végig olvassam a’ levelet. — Hát látott ön illy iszonyú 
tigrist ? kérdezé kezeit kulcsolva.

— Megvallom : hogy nem láttam. — Bankó öcsém azt irta a’ feleségé
n ek , hogy ma reggeli nyolcz órakor a’ budai hegyek között élethalálra víni: 
fog N. N. urammal (itt egy vad pávián nevét írta oda, mellyet sem annak- 
előtte, sem annakutána nem hallottam).

— Mit csináljak én uram istenem? jajveszékelt a’ hölgy, mikor látta 
hogy meglepetésemben a’ kezemben levő csipővasat nem nyeltem el.

— Menjen haza madame és olvassa Lamartinet.
— Könnyű önnek tréfálni, de Lajit megölik, megcsúfitják, agyonszúr

jak ’s mi lesz én belőlem?
— Ugyan Euphemia ne akarjon hát elbolondítani, tisztelje ősz fúrteimet; 

hitessen el illyesmit fiatal szerkesztő-segédekkel, vagy orvosnövendékekkel, de 
ne én velem. Ön férje csupán érdekessé akarja magát tenni : hisz a’ tranchír- 
késen kívül egyéb fegyver sem volt a’ kezében soha.

— Dejszen. Laji igen hevesvérű ember, neki igen sok párbaja volt már, 
tudom: maga kivallotta, sebeket is kapott.

— Ha csak a’ borbély meg nem metszette borotválás közben.
— Istenem ! hisz én önhöz vigasztalásért jöttem , nem hogy kicsú

foljon.
— No Euphemia, hisz azért ne haragudjék; tudhatja: hogy én nőktől 

soha sem tagadtam meg a’ vigasztalást, ’s ezúttal épen a’ gúnyt találom kegyed 
keservei leghatályosabb ellenszerének, (volt idő mikor mást találtam ; hanem 
azt hagyjuk abba, az nagyon régen volt.) Legyen megnyugodva a’ felől: hogyha 
Laji valakivel csakugyan verekedik , úgy azon valaki nem lehet félelmesebb 
vadállat egy liímszunyognál ’s választott fegyvere hihetőleg légycsapó lesz, 
vagy vizipuska.

De hiába! az asszonynyal nem lehetett elhitetni Laji jámborságát ’s mind 
addig meg nem szabadultam tőle, míg kezem Írását nem adtam: hogy a’ mekkora 
sebet fog kapni Laji a’ hátára, vagy akárhova máshova, én akkorát hagyok az 
orromon hasítani. Ez megnyugtatta végre és elment. Szegény asszony! úgy sze
rette azt a’ himpellért. A ’ nők s o h a  s e m  szűnnek meg szeretni. — Nem re- 
ményleném, hogy valaki e’ „sohasem“ szóban ezélzást vélne észrevenni Eu
phemia 49 éveire, hisz’ én magam is épen annyi idős vagyok, legfiatalabb kis
asszony húgom pedig, kit maga az esperes keresztelt Georginának, plane két 
évvel több.

Mint jó előre megjövendölém : Bankó öcsém késő este vetődött haza ; egy 
esontja sem hiányzott, hanem tetőtül talpig részeg volt. Euphemia a’ fölötti 
örömében: hogy Lajikája nem fej nélkül jött haza, nem sokat törődött annak 
rendkívüli bóbitájával ’s félrebeszéléseinek okát hajlandó volt a’ lelkiismeret 
mardosásaiban keresni, erős hiszemében azon szerelmetes hazugságnak: hogy 
Laji ma reggel fentisztelt ellenfelét úgy lekaszabolta: hogy abból többet — ha 
csak az angyalok nem — embert ugyan senki sem csinál. Egy hétig aztán azon 
imádkozott a’ szegény asszony: hogy bárcsak azon boldogtalan ellenfél, kit Laji 
úgy feltranchirozott, meg ne haljon férje lelkére; melly csakugyan nem is tör
tént m eg; gondja lévén a’ sorsnak arra az egyre : hogy a’ ki nem született, 
meg se halhasson.

Illy ludat csinált Bankó öcsém az ő áldott feleségéből, valahányszor ex- 
cedálni akart. Minden héten volt valami párbaja. Euphemia reggelenkét egyre- 
másra illyen tartalmú ezédulákat talált asztalán: „ha holnap reggelig vissza 
nem té rek , sirass m eg; mert többé nem látod — Lajidat“ — ismét másik ; 
„midőn e’ sorokat olvasod, már én akkor talán a’ halál hideg küszöbén állok,
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’s ott is read emlékezem“ — majd m egint: „imádkozzál érettem , könyörögj az 
égnek, hogy fegyverem szerencsés legyen.“ — „Iszonyú bűnt megtorolni me
gyek : ha meghalok, tudd m eg: hogy az te érted történik és a’ szent becsület
ért.“ — A ’ szegény asszony illyenkor majd a’ várost vette fel siralmaival, Bankó 
öcsém pedig késő estig tivornyázott korhely pajtások és szegődi tánczosnők tá r
saságában ; tudva, hogy ha épkézláb hazatér, honn nemcsak hogy szidást nem 
kap , sőt ölelő tárt karok fogadják. Egyszer azonban illy alkalommal egy a’ 
falhoz vágott boros palaczk forgácsai olly szerencsétlenül találtak Bankó öcsém 
képének röpülni, hogy rögtön egész arczát, nyakkendőjét és mellényét elborítá 
a’ vér, ’s másnap arcza úgy nézett k i , mintha chaldeai betűket Írtak volna rá. 
Ez idő óta Euphemia tökéletesen hitt a’ duellumban ; csak azt nem birta meg
magyarázni : vájjon gereblyével vagy tojáshabverővel duellálnak-e o t t , hol az 
ember illy czifra sebeket kap?

Ez igy tartott hat hónapig.
Végtére is én voltam az első, ki meguntam a’ dolgot, nem is annyira a’ 

kénytelen vigasztalás m ia tt, mint azon bosszúságból, hogy ez az ember félév 
óta mindig egy vicczen nyargalózik. N em ,— Bankó öcsém! találj ki már mást, 
ez elég sokáig tartott. Egyszer tehát, midőn Euphemia ismét szivszakadva ira
modott hozzám a’ rendes baj panaszával ’s épen azt akarta tőlem megtudni, 
hogy mi vérengzöbb állat az oroszlánnál, hogy Lajit ahoz hasonlíthassa? meg- 
kérdém tőle: hogy nem volna-e kedve velem együtt a’ viadal helyén megjelenni 
’s ez által a’ veszedelemnek elejét venni?

A’ madame kapott az ajánlaton. Rögtön bérkocsit hozattam, fogtam a’ 
mankómat, felültünk és legelőször is hajtattunk az akáczfa-utczába; itt lakott 
Ludmilla kisasszony tánczosnő a’ német színháztól, ki Dom Sebastianban szokta 
a’ fátyoltánczot másod magával já rn i, hogy akármelly smirnai Bajader se 
különben. Bankó öcsém ennek szokott incognito koszorúkat liajigálni a’ karzat
ról, ’s gyakran lehete a’ deli Bajader táncza végeztével egyetlen egy szál tapsot 
hallani a’ gallerián.Az Bankó öcsém volt. Ludmilla kisasszony pedig olly bókot 
vágott vissza érte az egész közönségnek: mintha minden mécs egy-egy claqueur 
chef lett volna , melly az ő pás de merveillejeit halhatatlanítni született.

A’ tisztelt mamsell nem volt otthon ; szobalyánya, ki az ajtót kinyitó, 
mindaddig nem tu d ta : hogy hova m ent, míg egy tízpengőst tenyerecskéjébe nem 
szoríték; attól nagynehezen eszébe ju to tt: hogy a’ halhatatlan művésznő most 
alkalmasint a’ városligetben lesz.

Mentünk tehát a’ városligetbe. A’ sétány alatt egy üres bérkocsi állt, itt 
mi is kiszálltunk ’s én Euphemiával lesántikáltam egész a’ tópartig , hol magá
nyosan elhagyatva, egy fűzfa alatti pádon valami fehér alak ült.

Messziről ráismerék a’ színpadok és choreák királynéjára ’s egyenesen 
neki tarték.

A’ tündérilona úgy látszott, mintha nem akart volna bennünket bevárni, 
hanem rá kiálték.

•— Ah , bon jour mademoiselle! De ne szaladjon hát, az isten áldja meg, 
hisz’ látja , hogy kettőnknek van három lába.

Megállt — „ A h , kegyed az H err von O ? sipegó nyájas coulissa-mosoly- 
lya l, hol já r itt illy korán ?

— Hála istennek, hogy még korán járok; egy fiatal barátom e’ helyen 
párbajt akar v ín i, azt kell megakadályoznom.

—- Párbajt!? — viszhangzá Ludmilla kisasszony, ’s el nem tudta találni, 
hogy miilyen képet csináljon e’ szavamra, — párbajt ! és kicsoda?

— Ennek a’ fiatal hölgynek a’ férje, a’ ki itt a’ karomba csibenkedik: az 
a’ bohókás Bankó Lajos, hogy a’ tatár vigye el.

Az én tánczosném kicsinyben m últ, hogy nem skizzirozta magát e’ szóra; 
de megfogtam a’ kezét.
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— Lássa kegyed, mondám, ez a’ vérszopó vadállat olly kényes a’ point 
d’ lionneur dolgában : hogy mihelyt valaki görbén néz rá , mindjárt pi’ovoeálja. 
Csupa tréfadolgokért több embervért kiontott már , mint Báthori Erzsébet.

Euphemia bizonyítá, hogy úgy van. Ludmilla pedig ollyat csípett keze
men , hogy elsikoltám magam.

— Emberdobogást hallok, ha nem csalódom. Oh maradjon i t t ,  kérem, 
szép kisasszony, kegyed is segítsen nekünk ezt a’ yaguárt lebeszélni véres szán- 
dokáról, szép hölgyek szavai mindig hatályosabbak szoktak lenni illyen alka
lommal, mint férfiak hideg észlelései.

A ’ kisasszony kénytelen volt engedni a’ szép szónak, hacsak egyik kezét 
a’ tenyeremben nem akarta hagyni, — a’ mivel megjártam volna.

Mind hárman leültünk egy közel bosquet alá. Euphemia engem fogott, én 
pedig Ludmillát fogtam.

Kis idő múlva iszonyú füttyhangot haliánk közeledni, gyilkos-czifra csi
kós nótát, úgy kikanyargatva: hogy akármellyik czeglédi kisbéres se szebben. A ’ 
fütty később a’ torokra kezde szállni ’s hangzék a’ legbájosabb borjutenorban 
„oh égi üdv te vagy csupán“ . . . .

— Ez már hideg vér, mondám, halálos párbaj előtt igy megütni a’ ma
gos E-t. Az én hölgyeim pedig reszkettek, egyik jobban , mint a’ másik. Min- 
denik tudta : miért ?

Végre előtűnt az én párbajt vívó pacsirtám ’s mintha bizonyos volna dol
gáról , egvenesen a’ bosquetnek ta rto tt, mellynek ágain keresztül fehér ruhákat 
látott átcsillamlani, saját feketeségemet észre nem véve.

I t t  megállt, balkezét szivére tette ’s nyakát félreszegve, felmeredt sze
mekkel épen oda ért m á r , a’ hol „lelkem az égbe száll“ ; midőn Euphemia nem 
tarthatva tovább magát, kirugaszkodik a’ bokorból ’s Bankó öcsémet úgy nyakon 
öleli, hogy az rögtön sóbálványnyá változott.

Még soha embert ijedtében meghalni nem lá ttam ; de most hittem : hogy 
látni fogok.

Annak a’ tátva maradt szája a’ benneszakadt trillával, a’ halálfehér képe, 
felmeredö ha ja , megfagyott szeme, szétdermedt újjai; valóságos eleven múmia.

— Megijedtél tőlem , ugy-e rósz ember ? feddé szelid szemrehányással 
Euphemia, már megint verekedni akartál, nem elég volt engem eddig búsí- 
tani? te , *e rossz emberi

Bankó beszélni látszott, de ez ollyanformán ütött k i, mint mikor az em
ber kénégeny-álomból ébred föl ’s azt h iszi, hogy igen okosat mond.

— Én — imádott Phémi — talán — nem haragszom, — akarom mon
dani — ne haragudj; — nem erre — hiszen — sehogy — ma délután (NB. 
még reggel volt) — a’ tenger, — akarom mondani, a’ piacz — gyalog, — az 
óra — felment a’ toronyba, — kitörte a’ láb á t; (Bankó öcsém ijedtében arról 
akart beszélni, a’ mit útközben hallo tt, hogy a’ piaczon az órásmester leesett a’ 
toronyból.)

Féltem tőle : hogy most mingyárt valami otrombát talál hazudni ’s el
árulja m agát, ’s egyik kezemen mankómat, másikon a’ kékre zöldre sápadt 
Ludmillát vezetve, elébe biczegtem én is.

A ’ mint a’ fiú minket is meglátott, tökéletesen odalett és megnémult, 
mint Tigris Robertben a’ király leány.

Magam pedig, hogy az érdekeltek megzavarodását elsimítsam, roppant ko
moly dictiót tarték a’ fiúnak a’ párbajok czélszerütlensége ’s az embernek saját 
maga és családja iránti kötelességei felöl.

Megmondám Bankó öcsémnek : hogy ha máskor élethalálra párbajt akar 
v ín i, azt ugvan okosan tesz i, ha — mint jelenleg is — tanuk nélkül végzi el; 
hanem még okosabban teendi, ha illy gyilkosságok színpadául kevésbbé nyilvá-



24

nos helyeket választ. Ö azonban mennyre földre esküdött, hogy soha sem bánt 
többet senkit.

— H át — igazság! — ellenfeleddel mi fog történni? — kérdé Euphemia, 
miután férje szakálát könyeivel és csókjaival illően benyirkosítá.

—* Majd mi ketten elbánunk vele; mondám , karomat nyújtva a’ szaba
dabban lélekző Ludmillának , mellyet ő azonban — dicséretére legyen mondva 
— el nem fogadott.

Es ezen idő óta mind a’ hárman borzasztóan appreliendálnak rám, Euphe
mia azért: hogy férje párbajaiban kételkedtem, Bankó öcsém és Ludmilla pe
dig — Isten tudja miért ?

Bankó öcsémmel, ha találkozom az utczán, úgy köszön : hogy rám se 
néz; morogva magában: t e  s á n t a  ö r d ö g ;  — Ludmilla még a’ színpadról 
is olly szemeket vet rám,  ha meglát, mintha apját anyját öltem volna meg; 
szinte látom, hogy m ás fé l lá b  u j a m b u s nak nevez, ha maga van;  -— 
Euphemia pedig már messziről szemrehányó ujjakkal fenyeget; mondva: „ön, 
ön I s  t e n ta  ga d ó !“

ERDÉLYI KÉP.
Még egyszer megnéztem a’ kies hazát. Bejártam ama’ főidet, hol apáink 

véres harczokat küzdöttek a’ közboldogitás megalapításáért.
Nemcsak a’ sziklákon meredező pogányvárak omladékit vizsgáltam. Nem

csak a’ tájak regényes helyzetét bámultam. Nemcsak a’ tömött alakokat, a’ bá
jos női arczokat szemléltem, mint ez már szokás. Be akartam nézni a’ nép ke
belébe, mellynek boldognak kellene lenni. Megismerkedtem a’ nép nyomo
rával.

Innét tőlünk regényes út visz át a’ Marmarosból Erdélybe nyúló Kárpát- 
ágzatokon. Mindjárt kellemesebb a’ lég; mindjárt több nyomai a’ munkásságnak. 
Es több gyönyörű látvány tűnik az utas szemébe. — Déésen tú l, Besztercéén 
innen, a’ sürü hegygerinczek közt elszórt falvak egyikébe tértem , ősz apám lá
togatására.

Alig pihentem ki magam; — minden uj tüneményről szárnyal a’ h ir , — 
hol a’ népinség enyhítő kezet gyanít, tódul a’ segítségért.

Korán reggel lakom tornáczában nehány senyvedt arczu nő és férfi vára
kozott rám.

Egy koros nő toppan be hozzám :
-— Minden jót kívánok, sok szerencsét élte holdogitására. Oh be örü

lünk, édes kincsem, hogy az öreg urnák illy derék fiát láthatjuk Magyarország
ból. Hát én bizony, engedelmet kérek, bátor valék nyugalmát félbeszakítani ; 
ha nem sajnálná t. uram fáradságát férjemhez, csak ide ki a’ tornáczba.

Kimentem.
A’ tornáczban egy kiaszott hosszú férfiú , minden tagában reszketve, ar- 

czának kényekben ázott, szánalomgerjesztő vonalmaival, nyögéstől alig bírva 
szólani, nehány hangot rebegett, hogy hallgassam ki.

— Hát mi baj, öreg? Látom, beteg. M iért nem folyamodik orvoshoz?
— Oh uram , sokat tróbált már velem a’ borbély; — nemcsak ő , de még 

a’ környék gyógyitástudó asszonyai sem mehettek velem semmire. Tizenkét esz
tendeje kínlódom igy; a’ fájdalmak összenyilalják egész testemet, és nem tudok 
menekülni; sem a’ halál nem jő , hogy véget vetne nyomoru életemnek. — Az 
este hallottam, hogy kend Magyarországból messze földről jő , és érti a’ gyó
gyítás tudományát. Segítsen kend, ha t u d ; nem bánom, ha egy ökröm bánja is 
meg; de az isten is megáldja érte.
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Barátom, én utas vagyok, a’ gyógyítást nem gyakorlom. — Jobb lenne 
az idevaló megyei orvoshoz folyamodnia.

— Ne mondja, ne mondja; apja szájából hallottam: hogy kend orvos. 
Könyörüljön meg rajtam.

— Jó ember, én nem sajnálom, ha tehetnék valamit. H át mióta érzi 
baját ?

— Törökbuza-szedéskor múlt tizenkét esztendeje. Akor én falubiró vol
tam. Sokat kértem az u rak a t, hogy ne tegyenek bírónak , mert én magatehet- 
len ember vagyok ; de megtettek.—- Az embereket ut csinálására kellett hajtani. 
Három napig voltak magok kenyerén messze az országúton , — senki sem 
mondta, mit csináljanak? Akkor hazajöttek. Másik héten megint menni kellett ; 
hiába kértem, fenyegettem, nehányat kalodába is tetettem ; mind hiába , nem 
akart menni senki. — Erre osztég eljött a’ megyebiró, és m ert, azt mondta, 
nem tettem meg kötelességemet, — lehúzatott; — fel sem keltem az ötven 
bot alól.

Lepedőben vittek haza. -— Azóta nem hagyhatom el az ágyat, mert ki- 
váltkép ha dolgozni akarok, mindjárt összehúz a’ görcs; jaj istenem uram ne 
hagyj el!

Egy lázas rohamban egész teste vonaglani kezdett. Könyei csorogtak, ’s 
a’ körülállók irtózva fordultak el torzarczától, és neje zokogva borult rá.

— így van ez vele, nyomorult szegónynyel •— mondá — mindennap leg- 
akíbb négyszer. A’ minap szántani mentünk: én az ökröt hajtottam , és őt az 
eke tetején kellett haza hozni.

A ’ falusiak bizonyították.
— Vigyék haza e’ beteget; tartsák nyugalomban; az ég nemsokára kö

nyörül rajta.
— Azt gondolom én is , mond a’ siró asszony. ’S a’ beteg elviteték.
Ez embernek szintúgy családja van , mint sok más becsületes embernek; 

’s elhunytát talán méltóbban könyezendik meg, mintha dús örökséget hagyna 
hátra. O r o s z h e g y i  J ó s a .

IRODALMI ELLENŐR.
Egy kis útbaigazítás.

Uram , uram,  Charles H u g o  Amber Bernstein etc. etc. etc. uram, szó
lunk az úrhoz ! Miután önnek arczképét a’ Pesti Divatlap kiadta, illő , hogy 
ezen arczkép mellé biographiát is Írjon valaki; tehát azon valaki én leszek. 
Előrebocsátom, hogy ön rendkívül becsületes és szerény férfiú, ’s egész beszé
dem folytán ez leend a’ fölvett them a, mellyet példákkal világosítani hazafiui 
kötelességemnek tartok. . . . Tizenkét évig törte ön az irodalom tollát a’ szom
széd Teutoniában Bernstein név alatt, mint criticaster és flibuster, ’s hogy milly 
sikerrel? arról beszél a’ hírnek nagyszerű hallgatása. Tizenkét év alatt önt jófor
mán megismeré a’német közönség’s az irodalom képviselői’s ez ismeretség követ
keztében megátkozd ön a’ német közönséget, levegőjével, kövér serfőzőivei, ’s egy 
szellemdús czigánykereket vetve,beesett Magyarországba, megtanult egy magyar 
dictionariumot könyvnélkül, ’s lett irtózatos patrióta németfaló ’s nevezé magát 
Hugo Károlynak. Számítása helyes volt. Ez a’ magyar nép olly jámbor közön
ség , melly csupa nagylelkűségből mindent felölel, a’ mit más elkergetett. Az 
angolok ide küldik kopott gőzmozdonyaikat, ráirnak Árpádot, Zrínyit, Debre- 
czent, Komáromot ’s lesz belőle magyar gőzhajó, melly minden héten törik sza-
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kad, a’ bécsi pipereárusok ide küldik valamennyi kimustrált és nyakukon maradt 
ódivatú kelméiket ’s lesz belőle legújabb párizsi divat. Valamennyi kontár me- 
klenburgi szabólegény, spanyol guerilla, olasz tamburás, török világcsaló, 
muszka medve, szökött urasági huszár , csappant énekesnő, belga szobamázoló, 
német journalfoldozó hozzánk vetődik, az itt mind meg annyi külföldi ruhamű
vész , külföldi szabadsághős, külföldi zongoravirtuóz, külföldi ezermester, kül
földi dandy, lengyel emigráns, külföldi primadonna, külföldi genrefestö, kül
földi drámairó ! nekünk még tán az ördög is angyal volna, ha külföldi volna? 
ugyan szerencse , hogy honi.— Ezek az emberek aztán elkezdenek jajveszékelni, 
hogy őket saját hazájuk félreismerő; ők a’ szabadságnak voltak bajnokai, ’s 
ezért őket a’ szabadság ellenségei üldözők, martyrokká tevék ; hogy ők ezért 
voltak kénytelenek Magyarországba jő n i , a’ kerek földön a’ szabadságnak ezen 
egyetlen egy termőföldébe, kiáltva a’ szabadságszeretetről világhíres magyar 
nemzet nagylelkűségéhez, mellynek ezentúl halálukkal és életükkel, vérükkel 
és szellemükkel áldozni kivánnak. És a’ magyar közönség, hogy megmutassa 
nagylelkűségét, szárnyai alá veszi a’ kakukkfiút, kidobálja fészkéből saját tojá
sait érte ’s azt h iszi, hogy most ordaliákat szolgáltat a’ szolgalelkű nemzetek 
ellen, mellyek legjobb fiaikat szabad szellemeik miatt határaikon túl szökteték. 
— Vigan vagyunk. — Elég az hozzá, hogy Hugo Bernstein Károly nálunk 
nagy furorét csinált. Legelső szavai ezek voltak, midőn a’ gőzhajóról magyar 
földre lép e tt: „én vagyok a’ szellemi Croesus, ki eljöttem a’ lelki Irusok közé, 
hogy őket lelkem gazdagságiban részesítsem.“ E ’ szavakat ö egész komolyan mondá 
egy journalistának, kit akkor látott először életében. R efrain: Hugo Károly 
becsületes és szerény férfiú. I t t  legelső színmüvét az „Egy magyar királyt“ a’ bí
ráló választmány, melly nem annyira a’ hazafiui nagylelkűség , mint az iroda
lom művészete szempontjaiból szokott kiindulni, visszavetette. Az ember ekkor 
lótott futott hazafitól hazafihoz, míglen E. G. barátunk megszánta az iigyefogyottat, 
átvevé kérdéses drámáját ’s keresztül dolgozta azt. Nem lesz csuda senki előtt, 
ki E .G . irói szellemét ism eri, hogy ez átdolgozás után a’ választmány elfogadta 
a’ müvet, ’s a’ közönség megtapsold. így volt a’ többiekkel is. E. G. átvett a’ 
tisztelt indigenától egy határ hasznavehetlen smarnt, ’s művészi kezei között 
lett belőle éldelhető dolog. E. G. sokkal szerényebb, minthogy ezt a’ közönség 
előtt felfedezte volna ; Hugo Károly — szinte szerény volt nem dicsekedni a’ do
loggal. A ’ ki nem hiszi, olvassa el Hugo darabjait ’s nézze meg a’ színpadon, ’s 
látni fogja ég és föld között a’ különbséget; E. G. szelleme bennök a’ napfény, 
melly ha a’ lucskos záporos fellegre rásüt, szivárványt mutat benne ’s mihelyt e’ 
nap kimarad, ott marad ismét unalmas egyformán a’ lucskos, vizenyős drámai zápor.

Egy müve volt csak Hugónak ment ez újraöntéstől : a’ Báró és Bankár, 
mellynek belső érdemei: a’ tökéletesen kidolgozott szöveg, a’ drámái egyszerűen 
nagy charakterek, ’s a’ legmélyebb lélektani föstések bámulni méltóvá tevék 
annak Íróját. Mindenki meghajtá előtte a’ zászlót, mindenki elismerő : hogy 
remek, daczára a’ sok helyütt u n a l m a s  h o s s z a d a l m a s s á g n a k ;  magyar 
és német lapok vetekedtek magasztalásában, iparkodott mindenki mentül 
szebb dolgokat mondani felőle; E. G. és J. M. legnagyobb trombitájukba fútták: 
hogy az általános Evőét! tulharsoghassák. Isten bocsásson meg nekik érte a’ 
más világon ! de Hugo Károly ugyan nem viszi fizetetlenül e’ vétkét a’ másvi
lágra. — íme nehány hét múlva kisül : hogy e’ mű tetőtül talpig egy franczia 
írótól van eltulajdonítva, azzal a’ különbséggel : hogy az ott novella, itt pedig 
dráma. Az egész tárgy, annak rendes menete, a’ kidolgozás motívumai, a’ lé
lektani jellemzések, a’ személyek száma és nevei, minden, minden Basancourté 
(ez a’ franczia iró neve), csak mi u n a l m a s  h o s s z a d a l m a s s á g  benne, az 
Hugo Károlyé. Mi természetesen rettentökép szégyeneltük magunkat : hogy 
Hugo mindezen, őt legkevésbbé illető dicséreteket magas leereszkedéssel elfo
gadta , — annál kevésbbé szégyenlette ő. Visszament Németországába ’s onnan
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irt egy pesti német lapba (a’ dühös patrióta) hetvenkedő, köpkölődző undok 
gúnylevelet, mellyben h á l á d a t l a n  h á z  áj á t  (óh vándor gólya! hát neked 
minden kémény hazád, mellyet étked hulladékival beronditál? annak rende, 
módja szerint felpofozza, rúg, a’ hova csak rú g h a t,’s magyar dicsérőire azt 
mondja : hogy az illyen hitvány dicséreteket annyira sem méltatja: hogy velők 
szivarra gyújtson. — Ezt Hugo Károly mondja!... Az az ember, ki sorra já r t 
minden szerkesztőt és tollfogható ujdonságirót, panaszkodott előttük nyomorá
ról , é h s é g é r ő l ,  kierőszakolta tőlük a’ magasztalást, kikiabáltatta, hogy ne 
csak dicsőséget, hanem kenyeret is adjanak neki *) ; ki rendeléseket tőn az 
Életképek kiadó hivatalánál, hogy mihelyt müvének bírálata kiszedve lesz, a’ 
lap megjelenését be nem várva, rögtön küldjék fel utána Bécsbe, ez az ember 
mondja azt, hogy neki a’ magyar dicséret gombát sem é r, vele szivarára sem 
gyú jt, még csak azt a’ nevet sem akarja használni, mellyel nálunk szerepelt 
(mellyet pedig saját mondásaként, azért választa, hogy a’ szennyet, mellyet a’ 
franczia Hugo Victor ejtett rajta, letisztítsa róla), hanem Ambernek nevezi ma
gát. Bien. Ez magyarul annyit tesz, hogy „csiriz.“

Hanem az csak a’ gyönyörű, a’ hogy ő a’ plagium alól ki akar szabadulni. 
Azt mondja, hogy e’ novella szerzőjének nevét nem tudta , az egész tárgyat 
csupán egy barátja beszélte el neki (nagyon szépen elbeszélhette, miután egész 
dialogok át vannak belőle véve) , ’s hogy neki még az is érdeme, hogy illy no
vellából olly jó drámát tudott alakítani, mert hisz’ ezt Shakespeare és több 
mások is tevék. De nem úgy van az, uram; Shakespeare csak egyes személye
ket , csak catastrophokat vett át silány haszontalan firkászoktól, de ön a’ leg
jobb franczia iró müvével mystificált, mellyet csak sceniroznia kellett ’s kész 
volt a’ drám a, ’s itt a’ mystificatióban van a’ fővétek; ha ön bevallja, hogy 
drámájának főérdeme — az inventio — nem sajátja, hanem ezé ’s ezé: senki sem 
bántotta volna önt érte; de ön orozva, titokban sajátító azt el, és rajta kapa- 
tott., ’s ezt nevezik l o p á s  nak. Mi ugyan soha sem szoktunk senkinek roszat 
mondani, még a’ tolvajnak sem mondjuk: hogy illyen, vagy amollyan ember, 
mert hiszen lehetnek nemzetek, kik előtt a’ tolvajlás erény és polgári köteles
ség, épen úgy, mint a’ nagy fül és lapos orr divatszépség, ’s restelnénk, ha az 
esquimok vagy karakalpok, lapunkat olvasván, Dennünket fólvilágosulatlan bar
bároknak csúfolnának: hanem azt csak mégis megengedi ön édes Charles Hugo 
Amber, hogy ha ön valakinek az esernyőjét elviszi és megmondja, hogy „viszem,“ 
az egészen más dolog, mintha semmit sem szólva köpenyeg alá suttyantja. Ha 
ezen rajtakapatik ö n , beszélhet aztán Shakespeareről és a’ többiről, a’ kik 
szinte igy vagy amúgy tettek , bizony rútul fog azért járni.

Azért tehát hátrább az agarakkal édes h o n i  S h a k e s p e a r e ,  mint ön 
maga magát szerénykedett elnevezni, önnek talentumai igen szépek lehetnek, 
nem bánjiüt; de jellemének árát ugyan kevés pénzzel ki lehetne fizetni.

A ’ mi pedig a’ h á l a d a t l a n  h a z á t  illeti, ez a’ haza önnek semmivel 
sem tartozo tt, sőt inkább túl a’ rendén elnéző volt önnek maniacus követelései 
irán t: önnek f o r d í t o t t  müvei épen olly jutalmazásban részesültek, mint 
hazai drámaíróink e r e d e t i  munkái; — hanem ön fejős tehénnek tekinté a’ 
hazát . . . .  ’s a’ kit a’ fejős tehén elrúg maga alól, az — r ú g o t t  b o r n y ú ,  
(Ne vegye ön sértő szónak, ez csak technicus terminus), és úgy kell neki !

’S ezennel, édes Charles Hugo Amber, Bernstein, Theophrastus, Bom- 
bastus, Aureolus , Basilidicus, Dracokephalus, — alá is ú t , fel is ú t , -— itt a’ 
passus, mehet ön vele az — operentziákra.................

R h a d a m a n t l i u  s.

w) ’S ki vehetné rósz néven a’ szerkesztőktől: ha ők látva, hogy néhány toll
vonással megmenthetnek egy földönfutót a’ kétségbeesés halálától, ezen nehány toll
vonást nem vonják meg tőle? Oh ez emberbaráti gyöngeséget bizonyára nem lehet 
nekik vétkül tulajdonítani; mi részünkről megbocsátunk magunknak érte. — Szer k .
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NEMZETI SZÍNHÁZ.
Karácson-ünnepek alatt zárva voltak a’ múzsák; első megjelenésük a’ 

Csikósban örvendeztete meg bennünket, a’ midőn részesülénk azon gyönyörű 
hallványban (ad captam: látvány), bogy mint énekel az, kinek hangja legmaga
sabb tenor, legmélyebb baritonhang számára szerkezeit népdalokat. Töröknek 
szép magas csengő hangja van, ’s némelly helyen majd a’ lábújjhegyével kereste 
a’ kútmélységű hangokat, hanem hiába, nem értünk rá a’ számára újra föltenni 
ez énekeket, egyikünknek lapot kell szerkeszteni, másikunknak gyertyákat ön
teni , harmadikunknak praeferanceozni; a’ színházi közönséggel ’s azokkal, ki
ket fólléptetünk, törődni senkinek sincs ideje. — Hallottunk régi operákat, régi 
kedvességü Schodelnénk ’s Hollósy Nelli örökké új zamatú énekeivel; láttunk 
új angol színmüvet, régi szokás szerint németből fordítva, melly daczára an
nak , hogy Kovácsné javára adatott elő , daczára Laborfaivy Róza remekül ked
ves játékának, daczára Sheridan Knowles világhírű nevének, ’s a’ darabba be
áztatott sűrű Mászter, Szírr, Szerr, Szőrr, Dzsentlémán ’steif, drasticus hangza- 
toknak, meglehetősen hidegen fogadtatott. Nem is csuda: mintha öt újjal volna 
rámázolva az iromba német átdolgozás vastag hum ora, a’ mi aztán meglehető
sen kiveszi a’ müvet eredeti finom izéből, épen úgy, mintha az ember finom 
angol liqueurben medveczukrot olvasztana fel. De hiába , az eredetiből fordítás 
egy pár száz forinttal többe kerülne, mint a’ németből fordítás; az pedig sok 
pénz olly szegény intézetnél, mellynek egy téli útra 30 ezer pengőt risquirozni 
— bagatelle! — Egyébiránt annyit bizonyosan mondhatunk, hogy ha színésze
tünk itt hagy is bennünket,—a’ mi pedig nem valószínű, miután nádor ő fensége 
beteg,— az nem a’ télen leend.-—Örömmel értesítjük közönségünket Bajza üdvös 
újításainak egyik legüdvösebbikéről és legújabbikáról: az egész tánczszemélyzet, 
kivéve Sáry Fannyt, Erhard-Kurzot és Cam pillit, tegnap kapta meg a’ fel
mondó levelet, végtére valahára ! Több örvendetes tudomásainkat a’ szinügyek 
körül sietendünk sorra elmondani, mihelyt tárgyaink veszedelmes torlatából 
kissé rendhez és helyhez juthatunk.

MI HÍR BUDÁN?
— Lejárt az é v , kezdődik az év ; — le roi est mórt, vive le roi!

J A ’ meghalok helyt adnak a’ születőknek, a’ lehullt falevelek az új virág- 
bimbóknak , az advent a’ farsangnak, a’ régi csalódások az új reményeknek, és 
ez igy megy, a’ mióta nap süt a’ földre , ’s igy fog menni, míg lesz, kinek 
kedvéért továbbra is süssön.

Gazdag volt eseményekben a’ lefolyt év , a’ történet öreg betűkben fogja 
beírni tetteit a’ nagy krónikába, v a n  m i r ő l  e m l é k e z n i  r e á ,  nincs szük
sége fogadott dicsérőkre , vagy gyalázókra.

Ha az ember Sylvester-éjszakán a’ kisértet-órában nárdusolajjal festett, 
holdfogyatkozásnál merített Dunavízbe lyukas kulcson keresztül ólmot önt ’s 
görögül, zsidóul és arabul rá  olvas , az ólomból öntött különféle képletekben 
a’ m ú l t a k  eseményeit gyönyörűen fogja szemlélhetni ’s ha ugyanazokat újra 
megönti ’s a’ varázs-mondatot visszafelé olvassa rájok , látni fogja bennök a’ 
j ö v e n d ő t .

Mi tűrés , tagadás benne? mi is öntöttünk ólmot Sylvester-éjszakán, lá t
tunk is gyönyörű dolgokat belőle , mellyek közül legalább nehányat megismer
tetünk szép olvasón óinkkal, kiknek szemeiből szinte ki tudnánk olvasni, hogy 
szerelmesek-e vagy nem ? mert ehez mi meglehetősen értünk.
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A ’ legelső alak, melly az öntött ólomból kisült, egy hosszú X  volt, kö- 
riilbelől ollyanforma , mint egy declamáló német színész —- fej nélkül. — Ez 
azt jelenti, hogy a’ német színház tavaly elégett. Mikor újra megöntöttük az 
ólmot, ime szép ágas-bogas fa termett belőle, mellynek nem voltak gyökerei. 
— Ez azt je len ti, hogy a’ leégett Thaliatemplomból magyar színház leend.

A’ második öntésben két karikát nyertünk. — Ez jelenti a’ két kört. 
összeolvasztottuk mind a’ kettőt ’s újra megöntöttük: — lett belőle három 
karika . . . .

A ’ harmadik képlet volt egy ház , mellynek nincsenek ablakai. Ez a’ 
gyülde. Második öntésnél lett belőle — egy kémény; — ez nem tudjuk , mit 
jelent?

Negyedik volt egy koporsó és egy szent Mihály lova. Ez jelenti a’ typhust; 
második öntésnél lett belőle egy erszény: — jövő esztendőben ennek lesz va
lami baja.

Ötödik kép számtalan fejeket producált; ez, úgy hiszem, hogy az or
szággyűlés; másodszor megöntve lettek belőle — számtalan lábak.

Hatodszor egy kigyós botot láttatott, melly szörnyen megnyaklott: ez 
természetesen a’ tavalyi Mercur ; ujráöntve lett belőle egy lábatlan teve : ez 
aligha nem a’ Morgenröthe.

Hetedik kép semmihez sem hasonlított úgy, mint a’ Jánoshegyhez, 
mellynek tetejébe zászló helyett egy makrapipa volt tűzve. Ez a’ budai hegyek 
magyarosítását jelképezi. Másodszor egy sarkantyús csizma lett belőle; szép: ez 
azt jelenti, hogy már most a’ tisztelt polgárságon van a’ magyarosulás sora.

— Karácson estéjén egy budai kuruzslónő felbíztatott egy közrendű szép 
leányt, hogyha éjfélkor az oltár előtt imádkozni fog, régi elpártolt kedvese 
ismét visszatérend hozzá ’s hű lesz, mint azelőtt. A ’ leány szót fogadott ’s az 
éjféli istentiszteleten fehérbe öltözve, fején petrezselyem koszorúval, keblébe 
bokréta helyett pulykatoliakat aggatva, megjelent, honnét a’ közbotrány miatt 
rendőrségi közbenjövetel távolítá el a’ boldogtalant. Mikor szűnnek meg a’ sze
relmesek b a b o n á k a t  hinni, és soha nem látott kisértetek után epedni, a’ 
miilyen például a’ h ű s é g ?

— Temes megyében egy leány a’ folyóba veszett. A ’ currentáló szolga- 
bírói hivatalos körlevél pontjai közt többek között ez is olvasható: „haja fekete, 
v a l l á s a  ó h i t ű . “

— Szombaton tartatott a’ redoutteremben a’ legelső jótékony hangver
seny. Sajnáljuk, hogy jelen nem lehettünk benne; melly élvezettől csupán azon 
parancsoló körülmény foszta meg bennünket: hogy a’ sűrű jégzajlás miatt Bu
dán túlszorultunk. Doppler maga, egyike a’ hangverseny kitűzött hőseinek, sem 
jöhetett által. Egyébiránt: mint mondatik, a’ művészeti előadás egyike volt a’ 
legsikerültebbeknek.

— Két fiatal hölgy társalkodónéja, ki ugyanazoknak atyjuk életében ne- 
velőnéjük volt, a’ tapasztalatlan fiatal sziveknek, mellyek egyenesen lelkére 
bízattak, olly szépen viseli gondját: hogy őket estenként a’ legkényesebb gőz
körű társasági körökbe vezeti ’s számukra a’ legregényesebb szerelmi kalandokat 
rendezi. Megjegyzendő, hogy a’ nevelőnő még maga is igen fiatal ’s nem keve
sebb szüksége volna jó tanácsadóra, mint növendékeinek.

— Vadászni ment egy csapat fiatal Nimrod barátjához. „Baj van“ 
monda szomorú képpel az agarászat nagy-mogulja , a’ mint szándékukat meg
é rté ;— a’ jó agár, az a’ tavali nyúlfogó, megvakult.— „Ejnye, ejnye!“ sopán- 
kodék a’ csalatkozott had, ’s már-már körösztöt vet mulatságos szándokára, mi
dőn az én Gazsi barátom meglátja a’ kis mopszlit a’ nagyságos asszony ölében. 
„Semmi baj, úgymond, ott van a’ mopszli, ennek jó  s z e m e i  vannak, az 
agárnak pedig jó  l á b a i ,  kössük a’ mopszlit az agár hátára ’s lesz a’ kettőből
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egy.“ — Úgy lön: a’ mopszlit az agár hátára kötötték ’s igy fogták rakásra a’ 
vidék nyulait.

— Dec. 30-kán este Bajza József, aligazgató termeivel nyíltak meg ez 
idei társasköri vigalmaink, a’ díszes vendégkoszorú mindenből, a’ mi szép és 
szellemdús volt, igen ügyesen összeválogatva, ’s épen ez mérlege a’ társas köri 
vigalmak rendezésénél a’ helyes tapintatnak, úgy tudni egy össze nem függő 
elemekből fűzött társaságban az összeillesztő szellemet ébren tartani, hogy az 
minden kis városi kebelviszonyok nélkül egy jól és fesztelenül mulatni tudó 
egészszé olvadjon össze. A’ vidám társaság későn éjfél után oszla szét.

— Irodalmi hírek. Múlt vasárnap tartotta a’ tudós társaság nyilvános 
közgyűlését ezúttal rendkivül csekély számú hallgatóság előtt. Jutalm akat nyer
tek a’ többek között Tóth Lőrincz és Zaránd megye főispánja. Levelező tagúi 
egy határ ismeretlen név között Csengery Antal is megválasztatott. Ezentúl a’ 
közgyűlések rendesen augustusban fognak tartatni. — Báró Kemény és Eötvös 
regényeiből az utolsó füzet megjelent. — Arany János, Toldi Írója, gyönyörű 
költői elbeszélést irt „Murányvár ostroma“ czim alatt, mellyből lapunk legkö
zelebbi számában mutatványt közlendünk. — Lisznyay Kálmán versei kiadásán 
törekszik. — Vasváry Pál „Történeti N évtára“ nem sokára világot látand.

— Az első magyar villanytelegraph Bécs és Pozsony között elkészült, 
még pedig nem csak itt a’ papiroson, hanem valósággal is.

— Szigligeti V é g s z a v á r a  a’ Hiador-pörben a’ Híradó is kimondja 
részrehajlatlan ítéletét: „örömmel nyilvánítván azon meggyőződését, hogy Szigli
getit ez ügyben e g é s z e n  t i s z t á n a k  kell tartania.“ A’ pör tehát a’ legfel
sőbb appellátán is el van döntve.

— A’ Csallóközben van Komárom; Komárom mellett van kis Igmánd; 
kis Igmándban van egy templom, mellynek oldalára ez van irva : é p í t e t t  
k i s  I g m á n d o n ,  1822-ik esztendőben.

— Nyíregyházán még mind a’ mai napig gubacscsal tekéznek és söp- 
rünyéllel.

— Kecskeméten mennyire el van terjedve a’ materialismus, mutatja az : 
hogy a’ fűszerszámosokat ott helyben egy lábig mind materialistáknak hiják.

— M o n d a n i  v a l ó i n k .  „Találdki“ úr levelét vettük, jövő számunk
ban adandjuk, kivánatának eleget teendünk. Egyébiránt, ha ön maga kibeszéli 
hogy ebben ’s ebben a’ szerepben, mint műkedvelő debuttirozott, ön álnevének 
találgatni nem fognak nagy fejtörésekben szenvedni. — Autunovics barátunknak 
már két munkájával jártunk úgy, hogy a’ három utósó sor , mellyet vagy egy 
íidibusra, vagy a’ borítékra irt fe l, elveszett belőle ’s e’ miatt nem közölhettük; 
szíveskedjék ez utóbbi müvét minél hamarább kiegészíteni, különben mint al
kalmi szó jövő 1849-ik évre lesz kénytelen maradni. — Jövő számunk hölgy- 
salonja divateszméket fog hozni Sarolta valódi női finomsággal és tapintattal ve
zetett tollából. — Lisznyay barátunk verseit vettük és fogunk velők ragyogni, ha 
Isten és még valaki úgy akarandja. — Szeretjük az őszinteséget, és ez minden
esetre virtus. Egyébiránt köszönjük azokat a’ novellákat, mellyekhez ajánló
levélül az függesztetik, hogy a’ Hazánkban nem jöhettek ki. Bízunk szerkesztő 
collegánk helyes tapintatába, ’s ajánljuk az illetők figyelmébe a’ „Kis követet“, 
ott lesz üres hely. — Igen szépen kérjük mindazon ifjú stranierokat , kik hoz
zánk szerelmes leveleket akarnak írn i, hogy azokat bérmentesítsék; különben 
rendes és ismerős levelezőinket e’ figyelmeztetés nem illeti. — Az iskolai jelenet 
czimű novellában nagyon sok világos igazság van; ez annyit tesz, hogy nem 
adatható.— A ’ szerelmi vágy et Consortes tisztelettel visszaadatnak.— A’ ,bor
dáik írójának ajánljuk figyelmébe a’ helyesírásiam. — Nádor ő fensége arczképe 
első számunk mellé nem készülhetett el. — Szép olvasónőink kedvéért újévi kö
szöntőt majd csak farsang kezdetén mondunk. Hanem akkor igen szépet mon
dunk.
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— A’ pesti műegyesület részéről. Az 1847-dik évi műlap nyomataihoz, 
közben jö tt akadályok m iatt, az egyesület csak most juthatván, a’ t. ez. egyleti 
tagok ezennel tisztelettel kéretnek: hogy azoknak, Klausz A. L. tükör- 
kereskedésében (a’ vár. színházban) átvételéről, valamint az 1848-dik évi rész
vény befizetéséről rendelkezni méltóztassanak. Egyszersmind köztudomásul ada
tik , hogy az egyesület már a’ jövő évre nézve azon intézkedést tévé, miszerint 
a’ műlapnak több próbanyomatai már május hónapban megtekinthetők legye
nek. A’ közgyűlés meghagyásából közli R i t t e r  S á n d o r ,  egyesületi titkár.

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
BÉCSI ELEGY. Becs ,  1847 deeerab.  22. Tét 's ellentét egymást 

nem nélkülözhetik. Korunk az igazság kora , — de egyúttal a’ csalódások kora is, 
Hlyen az élet ! Ellentétek küzdhelye , de rajta csak a’ gyáva esik e l; az erős 
kivágja magát , környezzék bár őt a’ sötétség szörnyetegei. De nem fejtegetem 
tovább , ebből csak azt akartam úgy is kihozni , hogy csalódások léteznek,
mint ellentétei az igazságnak. ’S a’ helyett, hogy e’ darázsfészekbe nyúljak,
minek más eredménye nem lenne, mint az, hogy magamat csipkednének jól össze a’ 
fölzaklatott lakók; — a’ helyett, mondom, inkább bohóságokat irok. — Csalódás az 
egész, vagy is inkább csalatás, mi minden nagyobbszerütlensége mellett is nagyszerű, 
azaz: szemfényvesztés. Itt van ugyanis BOSCO, a’ szemfényvesztés királya, kit 
azonban a’ Párizsi Robin lerázott a’ dicsőség almafájáról, ’s thrónjáról csak úgy sine 
fine megfosztotta a’ bécsi nép, kinek Robin jobban teszik, mert ügyesebben tud csalni, 
nem is lő annyit, mint Bosco, mert a’ bécsi nép mindent szeret, csak azt nem, ha
sok bakot lőnek ott, a’ hol ő kívüle más nincs. ’S igy kimondjuk, hogy Bécsben
ROBIN a’ s z e m f é n y v e s z t é s  k i r á l ya ! !  O bakok helyett majd szamarakat 
fog lőni, mig osztán öt is ki nem ordítják a’ fülesek , azaz , azok, kiknek fülök van, 
hogy hallgassanak!!! No de semmi! elég az, hogy ő most király, tegnap volt2-dik 
előadása a’ Wiedenen, meg is koronázták, koronájának minden gyöngye egy német 
taps volt; attól féltem, hogy utóbb is agyon tapsolják. ’S ő csakugyan tréfán kívül 
jeles egyéniség a’ maga fackjában. Csak pár varázslatát hozom föl például. Lement a’ 
nép közé, egy úri ember kalapját elkérte , kivel neki soha semmi viszonya nem volt, 
’s azt se tudta, hogy a’ kalap-tulajdonos X.-e vagy Y., vagy pedig mind a' kettő? 
Kért egy másikat is. Tojást tett mindegyikébe, hogy miért ? azt maga tudja. Kissé 
létévé egymás mellé mind a’ kettőt. Majd fölvette egyiket, felénk mutatta, hogy üres, 
’s leforditá. Csak úgy folyt belőle a’ ezukor, mint Izrael fiainak a’ manna pusztai 
vándorlásukkor. Szerettek volna itt lenni tudom sok pesti arszlánok, kik csupa tör
ténetből azon nagyszerű financiális nézetre jutottak, hogy semmijök sincs. Csudáltam, 
hogy jöhetett ki egy kalapból annyi ezukor, hogy tán mindenkinek jutott belőle, ki 
csak ott volt a’ számos publicumban. Annyival inkább, mert sokan, — mint például 
úri magam is — négyszer is ettünk csak azért, hogy meggyőződjünk róla, miszerint 
az valósággal ezukor, és nem murva-darab. — Az illyen varázslatokat aztán 
már szeretem , hol csalódásom azon nagyszerű eredménynyel végződik , hogy ezukrot. 
eszem. így már többször is rá hagyom szedetni magamat. Sok szerelmeseknél egészen 
másként van a’ dolog: ott először a’ ezukrot eszik meg , ’s azután csalódnak. Még 
sem ismeri el a’ világ, hogy ők bűvészek!!! A’ kalap azonban — hogy visszatérjek 
— egyre működött. Csak úgy szórta magából a’ különféle gyermekjátékokat; — majd 
ebbe is beleunt ’s poharakat hajigáit, — végre csak úgy sine fine oda bűvölt egy gyer
meket, ki azon vette észre magát: hogy elébb ott lenn bámult, száját is eltátotta, ’s 
most fönn van, még pedig az ördöngös kalap a latt, melly pokolbeli száját rémesen 
tátotta felé , mintha föl akarta volna falni. Egy pelielyt ejtett le mellé , ’s kérdé a’ 
bűvész : hogy mennyi tetszik neki e’ pehelyfcől? A’ gyermek milliomokat kért. No’j- 
szen meg is lakóit telhetetlenségeért. Le kellett térdepelnie, mint a’ bűnbánónak , ’s 
a’ kalapból csak úgy hullott a’ toll, ’s annyi, hogy a’ szegény gyermek pehely-sírjá- 

ól alig tudott kivánszorogni. ’S ez mind ugyanazon egy kalapból. — Sok anyák ke- 
ervesen nézték, mint viszik ki a’ roppant tollhalmazt; szerették volna haza kaparni, 

vagy legalább szeretnének lyányaiknak olly férjet, ki a’ hatalmas papucsintésre mint 
Robin, levett kalapjából csak úgy hullatná a’ gyávaság puha pelyheit !!! ’S a’ gaz
dag tartalmú kalap még sok furcsaságokat t e t t , ’s mikor pályája véget é r t , megke
félte a’ bűvész, visszaadta tulajdonosának, ki csak azt sajnálta, hogy üresen kapta
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vissza , szerette volna, ha legalább is 100,000 forintos bankjegyeket felejtettek volna 
belőle kifolyatni. — Most jön a’ másik varázslat. Palaczkot vesz elő, a’ bort előttünk 
kitölti, ’s kiöblíti vízzel. Most fölemeli újra, ’s kérdi : kinek ’s minő liqueur 
tetszik ? Ki rhumot, ki másfélét kért. Vártam, mig rám került a’ sor , ’s én 
mindenfélét kértem; ki meri most már mondani, hogy nincs élet-bölcseségem ? 
Nagy szemeket is meresztett bűvészünk, mert látta, hogy úgy, mint én, még senki sem 
csalta meg. — Czukrot is ettem, liqueuröket is ittam, ’s igy ingyen néztem végig az 
egészet. Ennél jobb calculusom az életben soha sem vo lt, pedig a’ Matliesisből ugyan 
csak jókat adtak professoraim ; — lehet, látták előre, hogy utóbb is jó calculista 
lesz belőlem! — Bűvészünk kielégített, ’s keserű főhajtással távozott. Gondolta, tu
dom, magában: hogy még ennek is jó gyomra lehet ám! ’S igaza volt. Hisz magyar 
vagyok , ’s mi jó evők ivók vagyunk. Még maga kedves hazám is úgy van meghatá
rozva, mint egy nagy gyomor; ’s e’ pompás definitióból — mit külföldiek tettek — 
soha sem szeretek kimaradni; különösen akkor nem, ha a’ definiálás eredményét a’ de
finiálók zsebje érzi meg. Többet is te tt, de ennyi is elég, mi ennyit sem tudunk tenni. 
Aratott is roppant tetszést; de a’ mi érdekesebb volt, pénzt is; ’s a’ mi aztán legér
dekesebb volt, én a’ magamét visszaarattam , azaz : ingyen néztem az egészet. Dob
iért is várjuk, csak az kell még: hogy hárman legyenek. Akkor mindnyájunkat zsebre 
raknak, ’s elvisznek. Hová? azt magam sem tudom, egyszer csak úgy öntögetnek 
bennünket ki a’ kalapból , mint ma a’ czukrot ’s pelyheket. Csak a’ holdba ne vigye
nek , mert onnan nem szeretnék alápotyogni; holdas sem vagyok, hogy csak amúgy 
egyszerűen lemásszak a’ hold valamellyik sugarán, — de ha az volnék is, ez az átko
zott német taps fölverne , ’s irgalmatlanúl meg találnám ütni magamat. No de ezt sem 
bánom, ha kivált valamellyik sógornak orrára esem, úgyis roppant passió itt,  hogy 
mindent orrukra vesznek. Fogadni mernék, hogy még le sem estem, de ha ezt olvas
sák , mindjárt megorrolnak.

_______  B a p  K. G.

Angolországban újszerű APRÓPÉNZT készítenek , rézfilléreket , közepeit 
lencsenagyságú ezüst királynéfővel. Ez aztán se nem rézpénz , se nem ezüst-pénz.

A' kénégeny helyettesét, a’ CHLOROFORMOT már a’ lópatkolásnál is hasz
nálni kezdik.

CZAKÓ halálát már külföldi lapok is hirdetik
Bukarestben CARL primadonnát az oláh párt kifütyülte ’s petrezselyem és 

hagymakoszorűkat hajigáit neki; míg a’ másik, a’ német párt zajos tapssal és b r a -  
v á k kai fogadta; utoljára is összeveszett a’ Montechi és Oapuletti párt , elannyira : 
hogy fegyveres erő volt kénytelen őket szétválasztani.

Egy külföldi lap (Der Gesellschafter) ’s utána a’ többi azt hirdeti: miszerint 
Magyarországon több FŐRANGÚ HÖLGY egyesült, hogy mindegyik válaszszon 
magának egy kedvenczköltőt ’s gondoskodjék róla : hogy az kizárólag múzsáinak él
hessen. — így rágalmaznak ezek a’ külföldiek bennünket, azaz : hogy nem bennün
ket , hanem a’ főrangú hölgyeket.

Perugieuxben nem rég két tolvaj ellopta a’ bakó házából — a’ GUILLOTINT.
Glandorfban egy fösvénységéről ismeretes haszonbérlőhöz éjjel három rabló 

betört. , de minden kutatás daczára sem talált az egész házban semmit , csupán a’ 
lakószobában volt nehány füstölt sonka fölaggatva a’ gerendára ; — hogy üres kézzel 
ne menjenek e l, elvitték a’ sonkákat, ’s iine , midőn felszelék azokat, belsejükben 
20,000 forintot találtak papirospénzben.

MARIA LUISA, Napoleon özvegye, parmai és piacenzai herczegnő, dec. 17én 
meghalt.

Egy némethoni MÉRNÖK éjjel neje távollétében három fiát és végre önmagát 
gyilkolta meg. Neje épen a’ vértett éjjelen érkezett haza hosszú utjából. Képzelhetni 
irtózatos meglepetését.

1816-ban Angolország Cork grófságában háromszáz kisebb haszonbérlő halt el 
is 1 UMUK miatt ,, kiket mind egy közös sírba temettek el.

Strausz „NÁDOR KÖR“-t szerzett , mellynek zenéjét bécsi lapok rendkivül 
dicsérik.

A’ francziák is szedik össze NÉPDALAIKAT.
Egy amerikai férj YÁLTÓT adott egy nőnek , ollyforma tartalmút , hogy 

a’ ki ezt neje halála után két hónappal neki előmutatja , azt rögtön nőül venni tar
tozik ; a’ váltó tulajdonosnéja azt egy másikra forgatta, ez ismét egy harmadikra ’s 
egyszer a’ megözvegyült férfi azon veszi észre magát : hogy egy soha nem látott 
némbert volt kénytelen kelletlen nőül venni.
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NAGYBANYA, dec. 24-én 1847. Tekintetes szerkesztő úr! Nem leven barátja a’ ve* 
z e t é s-, annál kevésbbé a’ v e z e t t e t é s n e k ,  megbocsát ön , hogy b e v e z e t ő  s nélkül írom 
levelemet. Lássuk hát mikép. Alig néhány hete , hogy az itteni, (mintegy 30—40 tagból köz
pontosuk) „olvasó leány-egylet“ létesül, ’s immár nemcsak e’ városbeli, de a’ vidéki közön
ségnek is kupós r á g n i v a l ó u l  szolgál; egyik rész így , a’ másik amúgy vélekedvén felőle; 
egyik botorúl, a’ másik roszúl, míg a’ harmadik épelméjű belátással Tisztelem én mindenki 
véleményét, ha nyílt sisakkal védi azt , de midőn valaki véleményezési bonczkés alá vesz vala
mit , kívánom, hogy tárgy- és körülmény-ismerettel lépjen a’ síkra, nehogy meggyőződésem
ben azon hiszemnek adjak helyt felőle , miszerint f é l r e  b e s z é l ,  melly betegség az emberek 
egyik szánalommal tekinthető osztályának fóleges sajátja. Elöbbeni levelemben tárgyalágos is
mertetését adám ezen egyletnek, melly levelemnek az ő, felküldése óta c s a k  három hét pergett 
le , azt azonban, hogy hányszor három postai metamorphosison kelle keresztülmennie addig, 
míg elsikkadt, nem tudom. ígérem azonban, jövő Ievelembeni kimerítőbb bemutatását, — a’ 
megnyitó beszéd felküldésével együtt —annyit iktathatván jelenleg ide , miként ezen k ö r (nem 
gyülde!!! mint némellyek a’ sokakból szeretik nevezni) a’ magyar irodalom felkarolása, és az 
osztályzati választó falak ledöntése végett létesült. Az elsőnek fényes bizonyítéka az, miszerint 
öt időszaki magyar journalnak van birtokában, mellyek közül az Életképek is első helyütt köz
kívánatra megrendeltettek a’ nagybányai olvasó leány-egylet nevére. Mi pedig a’ fóczélul ki
tűzött chinai falak ledöntését illeti : az oda vezető út egyenességének megítélését (a’ kör alap
szabályait ezen levelemhez mellékelvén) a’ tekintetes szerkesztőség által nyilvánosan kimon
datni esedezem, hogy nyílt homlokkal mondhassuk berzenkedóinknek : ,,le a' kalapokkal 
uraim !!“ Tekintve azonban az t, hogy minden szent ügynek megvannak az ö sírásói, nem ma
rad okom csodálkozni illyeseken, főleg miután a’ tapasztalat eléggé megtanított arra , hogy 
minden nemes czélt úgy tekintsek mint havat, melly szúzfehérségét csak addig képes biztosítni, 
míglen pocsojába nem hull, hol természetileg nem válhatik sárnál egyébbé. És ezek után bizony 
bizony mondom nektek, még részetekre is igen szűkén evett Ádám apánk a’jó és gonosz tudása
fájáról.------Műkedvelőink a’ múlt hetekben adák a’ „Pasquilt.“ Előadásuk olly magas fokán
állott a’ tökélynek, minél magasbbat a’ scepticismus embere is alig kivánhat iskola nélkül. Sza
badjon t. szerkesztő úr szívességéből, előadásuk sikerére vázlatilag kiterjeszkednem. A’ czíin- 
szerep vivője igen sajátos, majdnem eredeti alakot tüntetett elénk. Yidray a’ magasabb ki véná
tokat is kielégíthető otthoniassággal adá szakmáját, míg neje tökéletesen megnyugtató bizo
nyítványát adá annak, hogy komoly és meggondoltan intriquent szerepekben leginkább tudja 
meghatni a’ hallgatót. Laura e’ társalgási szerepeiben kitűnő avatottságot, a’ taglejtés és hang- 
«zerelésben pedig netovábbi képzettségbe tükröze elénk. A’ szobaleány . . .  ah az a’ szobaleány 
valóságos királynéja volt a’ szobaleányoknak, szerepének már csak azon alkalmaztatásilag élethú 
lényegesitéseért is, mellyben olly helyzetismeretet fejte k i, hogy a’ legkonokabb bíráló sem 
fogná tőlünk eldisputálhatni azt, hogy ó szobaleánysága szerepére nézt, ne volt volna „intra do
minium.“ Biz’ úgy „édes amice!“ Villanoli kapitányt az illynemü tőr —vitéz — felig hős, da
liás szerepekben , mindenkor helyén találjuk , valamint kedvese is , betanulási szorgalmát élén
ken tüntető ki. De hát ugyan mit ítéljek veszedelmes vágytársa, Mózesi báróról?. . . „ellenáll- 
hatlan, mondom, a’ báró ellenállhatlan“ hangoztatá Yidrayné . . . ,,a’ t ö k f i l k ó “ mondá 
ugyanaz. Móray Yincze olly híven fogja föl szerepe jellemét, hogy dicsőítésére Párispápai 
üres szavakban. A’ többi mű-enthusziaszták szintén betöltik a’ várakozás mérlegét. — Karácson 
másod napján a’ Peleskei nótárius fog adatni. — Boldog újévet szerkesztő úr! Még egyet. So
kan szeretnék b i z o n y o s a n  tudni, ki légyen tulajdonképen az a’ T a l á l d - k i ?  K ár, miután 
bizonyosan fogják tudni kilétét, csak elébb T a l á l j á k - k i .

UNGVAR, dec. 29-én 1847. Mi, kik e’ magyar hon szélén Lengyelországgal határosak 
vagyunk, nem csoda, hogy ön lapjaiba olly rég nem olvastunk Ungról, a’ t. szerkesztőség en- 
gedelmével tehát bátorkodom intézeteinkről’s társas életünk mozgalmairól kegyedet tudósítani. 
Mintegy tízezer lakóból álló városunkba ezelőtt hét évvel alakítottunk egy casinót, raellynek 
tagja még a’ mesterembereket és zsidókat sem véve ki, minden megyei’s városi lakos lehet; 
ellátván azt minden magyar politicai és szépirodalmi lapokkal, valamint mintegy 250 kötetből 
álló könytárral is; de fájdalom! a’ helyett, hogy az olvasás édes gyönyöreit élveznök, és szel
lemileg mívelnók lelkünket, többen nem azért gyűlünk össze ide, hanem hogy kártyázzunk. 
Ezen veszélyes métely annyira is elharapódzott megyei életünkbe, miszerint az ifjúság napot 
éjjel összetéve erre pazaroljs a’ visszaidézhetlen ’s varázsolhatlan idő drága perczeit, mi t , vala
mint a’ casinói választmány által egy tagját elkövetett törvénytelen tettét megróvnom , ’s nyil
vánosságra juttatnom felebaráti kötelességnek tartom; az eset imez : B. Henrik (zsidó) orvo* 
nevének a’ casinói részvényesek soraiból kitöröltetését egy választmányi tag azon oknál fogva 
inditványozá, mivel — úgymond — ó hamis kártyajátékos, melly elöíerjesztés több választ
mányi tagoknál (elég nemtelenül) viszhangra találván , az elnök néhányat magával férfiasán 
küzdött ezek ellenébe, megjegyezvén, miként senkit kihallgatatlanul elitélni nem le h e t,’s a’ 
bevádolt, miután nincs is jelen, magát nem védelmezheti, továbbá vegyék tekintetbe az emlí
tett egyénnek családos voltát, ezáltal hírének és becsületének sokat ártanának; mind ezen ’s több 
felhozott törvényes védnek daczára, a’ többség a’ fenebbi indítványt elfogadta; idő folytával



ezen török-basai procedura megsemmisittetvén , igazolván magát a’ törvénytelenül megítélt 
szoigabirói bizonyitványnyal, a’ casinobani ujonti bevétele elrendeltetett; de a’ sokszor emlí
tett orvos a’ szégyen súlyától meggörnyedve, azóta a’ casino felé se jött; így romboltatott szét 
vétkes szenvedély és nemtelen boszú következtében egy családos apának nyugalma és becsülete. 
Ámde ezen hibáink mellett az emberiségről sem felejtkezünk meg, mert az alapítandó kórház 
tőkéjének növelésére eddigelő egyet, ezentúl két vigalmakat adandnnk , mellyek már ekkoráig 
is a’ czélra közel 1600 pgő. ftot tisztán jövedelmeztek. — Védegyletünk is vo lt, de már most 
csak névbe létezik. Ollyanok vagyunk m i, mint a’ szálmatűz , szóval mindent, tettel minél ke
vesebbet. Posztó-gyárunk is létezett, de ez is a’ részvétlenség miatt a’ tulajdonos tetemes kára 
mellett megbukott. A’ létesítendő kórház javára sorshúzással összekötött casinoi tánczvigalmunk 
február 10-én leend. Minek eredményéről ’s társas életünk viszonyairól, ha önnek terhére nem 
esnék , el nem mulasztandja értesíteni. V i d é k i.

TEMESVÁR, december vége felé — Ha a’ mesterség épen semmiről valamit, vagy so
kat is írn i, olly régi és majdnem olly általános nem volna , én is toliamat kezembe véve , nem 
kis zavarban lennék. Mer ha csak n é m e t  színházunkról, melly középszerűsége daczára, úgy
szólván semmivel a’ számos közönséget körébe csal, vagy a’ már papiroson egészen elkészült 
vasutunkról, vagy a’ m á s o d i k  városi örvendetes követválasztáskor rendezett nagyszerű (!!) 
fáklyás zenéről szólni nem akarok, nagy nehezen találok, sétányunkon lévő új lámpásoknak 
daczára is , valamelly közlésre érdemes tárgyat. — De sem’ baj. Bírna csak lelkem annyi jóseró- 
vel, mennyivel jelen századunkban egy nép-boldogító prófétának bírnia kellene , az ó esztendő 
végén városunk szebb jövendőjéről nagyon is sokat álmodhatnék. En pedig ehez fogni nem 
akarok , mert először úgyis régóta már közönséges emberek is arról álmodni szeretnek , másod
szor, mert nálunk is minden jóslatok eredménynélküliek voltak, minek példájára csak azt hoz
hatnám föl, hogy vasutunk számos conservativ részvényesei hazánk korszerű kérdésében , még 
mindig inkább visszamaradni mint haladni jónak tartják ; továbbá, hogy városi követeink jó si
kerrel véghezment választás daczára, mégis csak az előbbi választott polgárság a’ városi tanács
csal együtt, úgy készíti az utasításokat, mint csak kedve tartja.

Minekutána tehát világosabb a’ napfénynél, hogy jóslatok olly ritkán teljesülnek, és vá
rosunk jelenleg semmi érdekes újdonságokkal nem bír; végzem soraimat, nehogy az unalom 
nagy országában valami pályadíjt ne nyerjek. F e k e t e  D o m i n o .

LŐCSÉRŐL Örömmel látjuk, mennyire terjesztette ki a’ m a g y a r  n e m z e t i s é g  va
rázshatalmát a’ Tátra aljára, nevezetesen Lőcse városára is. Ugyan is néhány hét előtt megje
lenvén köztünk magyar szinész-társaság Kovács úr igazgatása a la tt: a’ különben részvétlenség
ről vádolt közönségnek elég számos tagjait színházba sietni látjuk, hogy a’ nemzetiség ez oltá
ránál nemesebb érzelmekre gyúlva, édes andalgásban honunk derengő jövendőjóbe pillantsanak. 
’S mi idézte elő e’ szokatlan részvétet? Egyik főokát a’ fedhetlen erkölcsű szinészek dicséretes 
iparkodásaiban találjuk , kiket előadásaikban az itteni toborzók derék parancsnoka az által gyá- 
molítani szíveskedik, hogy a’ városi hangászok gyámoltalanságát tekintetbe vevén, az igazga
tónak ügyes barna zenészeit ajánlá. Más okát ezen szép részvétnek abban találjuk, hogy a’ ma
gyar nyelv és magyar zene bájos ereje meghatotta kis városunk mindenrendü lakosait. Látogatja 
a’ színházat többek közt a’ megyei nemességen kívül, melly épen gyűléseit tartja , az itt szál
lásolt Vilmos föherczeg ezredének általában németajkú tisztikara, látogatják a’ protestáns ta
nodának azon tanulói ’s tanárai is , kik ezelőtt a’ panszlavismus bűzében állották, mellynek — 
mellékesen legyen mondva — jelenleg itt semmi nyoma nincs; de látogatja a’ hölgyek szép ko
szorúja is. Ha azon szenvedélyt tekintjük, mellyel még azok is közülök, kik magyarul nem 
tudnak, a’ Csikósban ’s más darabokban előforduló dalokat éneklik,1’s csak azt sajnálják, hogy 
magyarúl nem tudnak; bizvást mondhatjuk , hogy nem illik rájok a’ mit a’ költő a’ magyartalan 
hölgyről mond: „Ismert e’ hon baján nincs szúdben fájdalom , az fáj , ’s szerelmemet tört szív 
vei gyászolom.“ Közlésünket azon óhajtással fejezzük be: vajha kiadná a’ magyar academia a’ 
színdarabokban előforduló érdekesebb népdalokat, a’ textus fölébe nyomtatott hangjelekkel; 
azt tartván sikeres eszköznek arra, hogy a’ dalok , ’s velők nemzeti érzelmek a’ nép között ter
jedjenek el. A L i t s n e r i a n u s.

NEMZETI SZÍNHÁZI ÉRTESÍTŐ.
Jan. 9. Világ színjátéka. Jan. 12. BáC9Í.:í!í'; Lm -=>

— 10. Fra-Diavolo. — 13. Hamlet.
— 11. Két anya gyermeke. Laborfalvi R. — 14. Capriciosa.

javára. Bérletszünettel. Először. — 15. Czár és ács. Füredi jav. Bérletsz. 1.
— A’ 264-dik szám alatti eredeti darab előadásra nem fogadtatott el.

Kiadja Frankenburg Adolf. - -
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1848-diki első félévi folyamára

folyvást előfizethetni Budapesten liázhozhordással félévre 5 ft., postán küldve 6 ft* 
pengőben. — Az előfizetés Pesten csupáncsak Länderer és Heckenast könyv
nyomdája ügyszobájában (a’Pesti Hírlap kiadó-hivatalában hatvani-utcza 583. sz.) 
fogadtatik el, és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál.

„Életképek“ szerkesztősége.

E l ő f i z e t é s

ORSZÁGGYŰLÉSI NAPLÓK,
IROMÁNYOK és RÖPÍVEKRE.

Az országgyűlési iratok kiadó-hivatalában Pozsonban öszpontosulva és lehető leggyorsabban 
megjelennek az országgyűlési naplók, irományok és röpívek, mellyekre a1 következő feltételek

alatt ugyanott és

Pesten Länderer és Heckenastnál
(hatvani-utcza Horváth-ház) előfizethetni:

1) A’ fö Rendi naplóra , 100 nyomatott ív re ...................  ................... 6 ft. — kr. p. p.
2) A’ Karok és Rendek naplójára , 100 nyomatott ív re ............5 ,, — ,, ,,
3) Az országgyűlési irom ányokra (acták), 100 nyomatott ívre . . . .  5 ,, — ,, ,,
4) Az országgyűlési röpívekre, az első folyamra, melly, a’ ,,katonai

élelmezési“ törvényjavaslathoz tartozó 48y2 ívből álló táblákat csak 
fél áron beszámítván, 10C ív helyett 124% teljes ívet foglaland ma
gában • • • > ........................................... .......................................5 „  — „ „

5) Az országgyűlési röpívek megjelenő számaiból:
Törvényjavaslatok négy száma e g y ü tt.................................................. 1 ,, — ,,
A’ katonai élelmezési javaslathoz kimutató tá b lá k ........................1 ,, 30“ ,, ,,
Törvényjavaslata’katonai élelmezés tárgyában, kimutató táblák nélkül — , , 24  „ ,,
Törvényjavaslat a’ sz, kir. városok tárgyában . . . . . . . . . . . _  18 „  n
Törvényjavaslat az ősiség tárgyában . ..................................................  — 12 ,
Törvényjaya^lat az erdélyi részek Magyarországhozi visszacsatolása

tárgyában ......................................................  ................................— „ 6 „ „
Pozsonban decemberben 1847.

Az országgyiPési iratok kiadó-hivatala.

j |5 r  ORSIBE „TÉ^SITESLE"44
ezimü 5 felvonásos drámája, melly a’ böldogultnak legjobb müve, (nagy 8-adrét dupla velin 
papirra nyomva) kapható a’ kiado-tuíaj'döaos K olosy Gergely nemzeti szinházi pénztárnoknál, 
a’ szinházi irodában és éáie á’ pénztárnál • példánya 1 ft. pp., nagyobb vételnél 20% ráadatik.

Az Életképek-24r-dik-száma mellett meigjelenpb. Kem ény Zsigmond hiventalált 
arczképe, valamint Szalay Lásatfóó^ás B atthyány Kázm éré is kapható a’ Pesti Hírlap 
kiadó-hivatalában. Ára egy-egy példánynak 30 kr. pengőben.
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A’ MŰVÉSZET SZABADSÁGA.
n.

Legjobban rendezett országnak kétség-kivül azt tartjuk, bol az igazság
szolgáltatás lehető legtökéletesebb, mert hiszen az ollyan ország isten 
országa.

Igazság mindenkinek ! milly istenileg nagy eszme ! az emberiségnek 
milly dicső, de vajmi megmérhetetlen feladata!

Az emberi szellem történetét az i g a z s á g s z o l g á l t a t á s i  á l l a 
po t o k  szerint kell megitélni. E’ szempont határozza meg az emberi mél
tóságot. Ez irányban tekintendők annak fejleményi fokozatai.

Az igazság történetén végig tekintve, meddig az emlékezet láthatára 
visszafelé terjed a’ múltban, ’s köröskörül a’jelenben, igen különbözőnek 
találjuk áz igazságügyek állását, még olly népeknél is, kik a’ míveltség- 
nek egyenlően magas fokán l á t s z a n a k  állani.

Csodálatos , és mégis úgy van. Magok az emberiség bölcsei messze 
térnek el egymástól az igazság fogalmaiban. Mert hiszen ismerünk nagy 
szellemeket valóságos kényuri hajlamokkal, ’s még nagyobbakat a’ foltét
ien communismus végső határszélein, honnan az állatiság országa már 
csak egy lépés.

De jól meggondolván a’ dolgot, úgy találjuk, hogy mind ez termé
szetes. Shakespeare azt mondja, hogy:

„Akármi sem jó, sem rósz m a g á b a n ,
Hanem az íz lés  teszi ollyanná.“

És ebben nagy igazság van. A’ mi nézeteinket olvasóink ízlése teendi 
jókká vagy roszakká , szintúgy, mint mi cselekszünk a’ nagy és kis szelle
mek nézeteivel. Ámde az ízlések végtelenül különböznek ’s az ízlés jelen
tése , illy értelemben, óriási nagyságra nő; mert elnyeli az okosnak, igaz
nak és becsületesnek egész tartalmát, azoknak törvényeikkel egyetemben, 
’s igy nem ok nélkül történik, hogy a’ közmondás parancsa ellen, olly
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gyakran disputáinak a’ gusztus felett. ITa pedig polémiában, mint költe
ményben, vagy művészetben, e g y é n e k  Í z lése  disputái, akkor néma’ 
Kazinczy elve áll, hogy: nem k i, de mi t? hanem ennek ellentétele. — 
Lássuk ezt példában. Tudjuk, hogy színházban az ízlésnek milly tömér
dek árnyéklata szokott összegyülekezni. Tegyük, hogy valamelly színda
rab általában igen tetszik. Mi következik ebből ? Talán : hogy a’ darab 
jeles? Ez teljességgel nem következik. A’ tetszés oka teljesen kívül lehet 
a’ darabon, lehet a’ nézők Í z l é sében ,  melly magába foglalja míveltségi 
minőségét, hajlamait stb; az e l ő a d ó k b a n ,  lehet az előadás százféle 
v i s z o n y a i b a n ,  helyben, időben , sat.

És ez áll megfordítva is, a’ nemtetszés esetében. ’S még sincs az 
embernek közönségesebb gyarlósága, mint az, hogy a’ hibát soha sem ke
resi saját szemeiben, sem szivében, vagy eszében, hanem egyéniségén ki- 
vül, a’ dologban.

Az igazságszolgáltatás körül is Shakespeare tételét látjuk uralgani 
az egész emberiség történetében. Az emberek mindig a’ szerint találták 
az igazságszolgáltatást jónak vagy rosznak, mint agy és vérszerkezetök- 
nél fogva pessimisták vagy optimisták, szellemisták vagy anyagisták vol
tak. Egyik azt mondja: ,,a’ társaságot az igazság elvei szerint kell ren
dezni.“ A’ másik pedig azt mondja: ,,az igazságot úgy kell osztani, mint 
azt a’ fenálló rendszer engedi; nem pedig évezredes épületet lerombolni 
Ábrándok miatt.“

És ez mind az Ízlés dolga Shakespeare szerint.
De hadd vitázzék kissé e’ két e l l e n s é g e s  í z l és  az igazságszol

gáltatás felett.
A n y a g i  h a j l a m ú  op t i mi s t a .

„Lehet állomány, hol az igazságszolgáltatás a’ tökélynek igen magas 
fokára emelkedik, az ország geographiai helyzeténél, ’s évezredek óta 
összeható nemzeti viszonyoknál fogva. Hanem ez sem örök, sem egyete
mes állapottá nem nőhet a’ földön soha. Mi föld vagyunk; ’s a’ gravitatio 
törvénye szerint minden, mi a’ földhöz tartozik, l e fe lé  t a r t , a’ föld felé. 
Ha valami liberaiis sasnak eszébe találna jutni versenyt röpülni a’ nappal, 
a’ lehető magasságban, hogy minél távolabb legyen a’ földtől, ’s hogy 
soha ne lásson éjszakát, mint a’ nap, vájjon meghoszabbíthatná-e napját 
bár csak egy órával is? Nem. Az éj , és lankadás utói érendik őt, ’s mi
ként az alantjáró lomha varjú, nyugodni száll, vagy hull az anyaföld 
ölébe. Itt van a’ foldiség bölcsészete. A’ fóldiség állati részünkben, ennek 
természetében ’s törvényeiben van kifejezve. Ez azon elem, mellynek ha
talma emberiségünkben túlnyomó, ’s korán sem a’ másik, a’ szellemi. 
Hogy a’ szellem túlnyomóságra törekszik, jól van, de vajmi hiúvá válik 
e törekvés , és milly szánalomra méltó , ha biztos és állandó süker hitével 
teszi foglalásait. Voltak és vannak egyesek, szellemben nagyok, az való. 
De mit bizonyít ez? Azt, hogy ők napok, kik reggel fölkelnek, és estve 
leszállanák, ’s utánok hosszú éj következik. ’S milly fónséges egység van 
a’ yilág3zellem örök elveiben! A’ nagy mindenségnek uralkodó elve a’



s ö t é t s é g ,  mint kicsinyben földünkön az állatiság. Mely, és örök sötét
ség van a’ végtelen térnek üregében, ’s a’ napok milliárdjai csak mint apró 
lámpák pislognak abban itt-ott, pályájok egyes pontjain. Ti, apró földi 
csillagocskák, kik a’ rosznak elvét a’ sötétséggel azonosítjátok, menjetek, 
’s világítsátok ki a’ térnek örök éjjelét, mint szoktátok táncztermeiteket. 
Én fóldietleneteket nem kívánhatok.

Én megelégszem , ha csak hat óráig is láthatom a’ fenséges napot 
egy versben, mert nekem az éj hasonló szükségem. Ti megfeledkeztek 
fóldiségtekről, ’s isteniek után vágytok, holott az isteni épen az emberi
ben van; ’s mit ti kívántok, az korán sem isteni; az istentelen, mert ter
mészetien, ’s igy lehetetlen.

Hol nagy többségnek jut igazság, miként az jól rendezett országok
ban történik, ott a’ tán szenvedő kevesebbségnek nincs elég oka vádolni 
sem álladalmat, sem emberiséget, törvények ’s intézkedések hiánya miatt. 
Mit tegyen a’ közállomány egyebet, emberi erővel, mint hogy a’ köz nyu
galmat és jóllétet egy felől törvények által igyekszik b i z t o s í t a n i ,  más 
felől intézvényekr'által lehetőleg e l ő m o z d í t a n i ? “

P es s i m  i s t i c a i  ha j l a mú  s ze l l emi s t a .
„Hiszen még csak a’ kellene, hogy ne is i g y e k e z n é k  biztosítani. 

De nekem az illyen igyekezet nem elég. Mert van-e törvényeitekben ’s 
ezek alkotóiban ezen jó szándék mellett erő ’s képesség is ahhoz, hogy 
mi ndig  és m i n d e n k i n e k  igazság szolgáltassák? Vállalkozni nem azt 
teszi, hogy véget is érni. A’ szándék még nem erő ; az akarat nem ké
pesség.

Úgy van. Az emberiség egy vén zsarnok, ’s én lelkem mélyéből 
emelek vádat ellene, gyermekénél, a’jövő nemzedéknél. Szörnyű mosto- 
haság vádjai terhelik e’ kéjencz apát, ki nem gyermekeinek élte hosszú 
életét, ’s nem a’ szív érdekeinek, hanem a’ gyomoréinak, szolgáivá tevén 
ezeknek fejét és minden tagjait.

íme míg szelleme a’ csodálatosnak, a’ lehetetlenszerűnek olly mesés 
tájaira emelkedik az anyag érdekében, addig az emberi tudásnak és tevés
nek legszentebb feladatait elhanyagolja; ’s hosszú mámoros életének alig 
volt egy pár jobb órája, hol isteni származatának jeleit adni képes volt.

Ki van ugyan mondva ,  hogy az igazságért mindenkinek törvények 
vállalnak kezességet: de miben áll e’ kezesség a’ valóság szerint?

Az e n y i m n e k  és t i é d n e k  jogtani elvei csupán anyagi érdekek 
körül forogván: vájjon az ember nem egyoldalulag van-e felfogva törvény- 
tanaitok bölcsészetében ?

Ellenben hol a’ törvény, melly erős bástyája lenne szellemi jogok
nak, ’s erkölcsi érdekeknek? Hol vannak a’ szellemi pandúrok, kik meg
védjenek, midőn erkölcsi haramják a’ lélek szent birtokaiba rontanak ? 
Hol az igazság hatója, melly megboszuljon, midőn szellemi orgyilkosok, 
láthatatlan fegyvereivel a’ pokolnak, egy egész életen keresztül öldöklő
nek? Hol találsz menedéket jó barátod ellen, ki kebledbe lopózik, hogy 
ott megmérgezze majd azon tiszta forrásokat, honnan életörömidet meri-
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téd? . . . Azért jaj neked, ki mélyen érző kebellel lépsz a’ közélet nagy 
csatamezőjére! mert ha szellemed nem aczélidegzetü, mint az arkangyalé, 
vagy elég ördöggé nem fajultál a’ visszatorlás pokoli mesterségeihez: 
menthetlenül veszve vagy, és számodra igazság a’ földön nincs.“

A n y a g i  h a j l a m ú  o p t i m i s t a .  Mind ezek elég keserűen hang
zanak ugyan, de mit bizonyítanak mégis a’ törvénytan ’s annak életmű- 
szerei ellen? Nem egyebet mint, ama’ latin közmondás valóságát, hogy: 
,,Ars longa, vita brevis“ . . .  mi azt jelenti, hogy a’ mesterség ha
tára messzebb visz, mint az életé, ’s hogy bármi tömérdek csodákat vigyen 
véghez az emberi szellem : a’ földi haladásnak még is meg vannak ne to-  
v á b b j a i .  Ha tehát, például, semmi földi mesterség nem teheti, hogy 
az emberek angyalokká minősíttessenek, még pedig szárnyasokká . . . .  
szintolly hiúság azt kivánni, akár törvénytantól, melly emberi fejek szü
lötte , — akár a’ törvény biráitól, kik nem égből szállottak alá, — bogy 
az emberi lélek fenekére lássanak, ’s az örök biró hatalmával osszanak 
igazságot.

E ’ szerint az állomány sem akarhat egyebet törvényeivel, mint a’ 
lehetőt, jelesen: az igazság ügyét általok mind elvileg, mind fegyelmi- 
leg formaszerint biztosítani; mi azonban nem azt jelenti, mintha az igaz
ság ügyét kizárólag a’ törvénytanra bizta volna: valamint az nem áll» 
hogy a’ törvénytan bölcsészete kizárólag anyagi érdekek körül forogna. 
Az esküdtszékek és javitó rendszer tisztán lélektani alapokon épitvék; ’s 
czéljok az igazságszolgáltatás mellett, a’ köz erkölcsiségnek tevőleges 
előmozdítása.

A’ szellem számára pedig a’ vallástanban irta meg isten a’ törvénye
ket, mellyek nevelés által korán oltatván leikeinkbe, tudjuk, hogy még 
a’ legvadabb állatiságon is a’ félelemnek és reménynek fanaticus hatalmá
val uralkodnak.

P es s i  mi s t  i ca  i h a j l a m ú  sze l l emi s t a .
De vájjon uralkodnak-e szintolly hatalommal azokon is, kik a’ vad 

állatiságból ki vannak vetkezve .?! E’ kérdésben fekszik a’ dolog érdeme. 
Mert az értelmi fejlődés természeténél fogva , lassanként elhalványulván 
lelkűnkben a’ fanaticus benyomások mumusképei, ’s helyüket a’ tudás és 
meggyőződés foglalván el: vájjon minő lesz azon szellemi fegyelem, melly 
a’ vakfélelemnek eltűnt uralmát helyettesítendi ? Pedig a’ míveltségnek 
ezen minőségét annál kevesbbé szabad az állománynak számításából ki
hagyni, minthogy az egyetemes nemzeti míveltség.

Mondjuk ki tehát tisztán, mit akarunk, és mit nem akarunk. Ne 
ámítsuk magunkat, de másokat sem. Hogy a’ földön minden állatiság tiszta 
szellemiséggé minősítessék : azt mi épen olly kevéssé akarhatjuk, mint 
azt, hogy a’ nap hevétől földünk minden forrásai, ’s a’ mély tengerek, 
utolsó cseppig a’ légbe párologjanak. Mert hiszen a’ dolgok becset epen 
ellentételük határozza meg. Fény és homály, nagy és kicsiny, szép és 
rú t, meleg és hideg csak egymás ellenében gondolhatok. Ellentételükben 
áll lételök és minőségük. Hogy a’ szellem hódításai, dicsősége, lehetővé
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tétessenek: egy örök, és végtelen ellentétre van szüksége, 's az ti vagy
tok , az anyag.

Ne féltsétek azért állatiságtokat. Ne volna bár lételtök valóságos 
emberi szükség; és volna lehető, hogy kipusztittassatok : még akkor is 
biztosítva lennétek a’ szellemnek önfentartási szükségében ’s hiúságában. 
De ti se kívánjatok tehát mindenütt és mindig csupán egyedül lenni, 
mert hiszen ez annyi, mint nem lenni, vagy még rosszabb.

Mi nem akarunk örök és egyetemes fényt, csak ti se akarjatok örök 
és egyetemes éjszakát. Mi részünkről szívesen osztozunk. Nem kívánunk 
egyebet, mint azon parányi pontokat végtelen birodalmatokban, miket 
bolygó csillagaink elfoglalnak.

Hiszen ti sem volnátok erő és hatalom, ha nem volna fény, mi nek
tek opponáljon. A’ sötétség többsége ti maradtok, ne féljetek. De illető 
részünket csakugyan követeljük. Tiétek az életnek első fele, miénk az 
utolsó. Készeteken a’ születés, részünkön a’ halál! örvendjetek! A’ fog
lalást , mit hatalmunk, a’ szellem naponta tesz birodalmatokban, tizszerte 
visszafizeti nektek minden éjszaka, új nemzedékekkel szaporítván légió
tokat. Mi nem vagyunk a’ liberális sas, miről mondatott, hogy a nappal 
versenyt akarna röpülni; hanem vagyunk az isteni rész bennetek, az 
anyagban; a’ világosság elve itt a’ földön: — a’ nap maga. Sugáraink 
meg annyi tényezők, hogy elvigyék hozzátok a’ világot, az igazság vilá
gát ; de szemeitek már erőtlenekké lőnek annak fényét kiállhatni: ’s hogy 
meg ne vakuljatok tőle, ködlepelt vontok biralmatok fölé, bűnmocsáritok 
büdös gőzéből, mellyen e’ sugárok megtörjenek. Vannak közietek szem
fényvesztő varázsmesterek, kik számotokra bűvös lámpákat gyújtanak. E ’ 
tündéri lámpáknak olly ereje van : hogy a’ mire fényöket vetik, az mind 
bölcseség és igazság. E’ lámpa rendszernek neveztetik. Az igazságnak 
ehhez kell alkalmazkodnia szerintetek, ’s nem megfordítva. Ez a’ ti föl- 
diségtek bölcsészeié.

És most beszéljünk rhetorical figurák és képek nélkül, ha úgy 
tetszik . . . .

(a’ jövő számban.)
E g r e s s y Gábor .

HYPPONA ROMJAI.
(Folytatás.)

HL
Semmi sem olly édes, mint a’ lopott boldogság ! kilopni a’ világ kö

zepéből a’ boldogságot ’s egyedül, magányosan elzárkózni vele: hogy sen
ki ne tudjon róla, ne örüljön neki és ne irigyelje. Elzárkózni egy kedves 
szeretett nővel a’ legvadabb erdő közepébe , vagy elhagyott szigetbe, 
csendes látogatatlan házba, ’s ott élvezni annak viszonszerelmét, — 
együtt nézni vele a’ nap és hold futását, ’s a’ nap- és holdfényben nyiló 's 
hervadó virágot; együtt hallgatni a’ mezei madarak énekét ’s a’ téli ziva
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tar siivöltését, együtt őszülni meg vele ’s nem tudni arról, mi a’ széles 
világon történik, nem osztozni annak sem örömeiben, sem bánatában. . . .

Hlyen hely a’ beszkidi Kárpátok egyik szakadéka , melly e’ hegy- 
láncz legelhagyottabb részét képezi, körülövezve sürü zöld erdőtől, melly 
fölfelé fenyvessé kezd válni.

Idomtalan szirtomladékok állják el az útat mindenfelől, itt-ott lát
szik egy-egy keskeny ösvény, melly mély partmosásokban, meredek szik
lák gerenczein kanyarog tova, néhol egy-egy mohos fenyőfa dereka által 
folytatva, melly öles sziklahasadékok fölött keresztül dűlve természeti 
hidat képez a’ szédítő magasban.

A’ völgykebelben néhol hallani távol tanyai ebugatást, ’s látni a' 
fák közül felkanyargó kékes kéményfüstöt, de útra alig akadni, melly a’ 
tanyához vezet; néhol a’szélesebb havasér felett gondosan fentartott hidat 
láthatni és utat nem, melly rajta keresztül vinne; körül sűrű beláthatlan 
bozót; másutt egyes a’ sziklai fal közepébe vágott ajtó tűnik fel, olly- 
forma, mint az elhagyott aknák nyilása, melly előtt zöld a’ fű , — ’s ha 
az ember esetleg egy-egy magányos ház elé vetődik, azt mind magas 
kőfal keríti, ablakai az udvar felé vannak fordulva, ajtaja zörgetésére 
senki sem felel.

Hány rejtélyes ember, hány különcz lélek lakja e’ vad tájat, kikről 
a’ világ nem tudja, hogy hova lettek? Hirtelen eltűntek, élet vagy halál 
nyoma nélkül, ’s többé hírűket sem hallá senki. Sötét misantropok, kik 
az emberi arcz látását kerülik; nehéz bűnökkel terhelt vétkezők, kik bör
tön vagy vérpad elől szöktek ide e’ nagy börtönbe, üldözött szerelmesek, 
kik a’ világ örömeit és előítéleteit elhagyók, hogy szíveik paradicsomát 
megszabadíthassák; őrjöngő tudományfukarok, kik ide jöttek holt tudást 
gyűjteni, mintha féltenék az idő azon perczeit, mellyben emberi ajk kér
déseire eleven szóval kell felelniük; bukott becsület rabjai, kik homlokai
kon az örök gyalázat bélyegét viselik, kik a’ világra nézve mind meg van
nak halva, ’s kik egymást nem látják és nem keresik soha. Egy-egy kü
löncz regény mindegyik élete , tele bámulatos eseménynyel ’s csodás sors
fordulatokkal , miket nem tud meg senki, nevük és emlékük holt a’ vi
lág előtt.

E’ környék pórlakosai főnyerészetük illy világfutóknak szűk lakhe
lyeket és szűk élelmiszereket szolgáltatni ’s további kilétükről nem tudni 
semmit. Ha itt amott egyes kecskéket őrző pórfiúra lehet akadni, az gyak
ran tíz kérdésre sem ad egy feleletet, azt is csak nyámmogva, kitérőleg; 
úgy látszik : hogy mindjárt megismerik az idegent, és félnek tőle.

Egyikében e’ környék legszebb helyzetű tanyáinak , melly- 
nek zárt oldala gondosan irtott erdővel , ablakai meredek megjár- 
hatlan mélységgel voltak szomszédosak, lakott néhány hónap óta az 
ifjú szerelmes elszöktetett kedvesével. Az illyen üldözést kerülő sze
relmesek rendesen nem szoktak örökké itt maradni , az üldöző apa, 
vagy férj kiengesztelődik vagy meghal , akkor ők is visszatérnek a' 
világba 's ezért ideiglenes lakásaikat mentül kellemesebbé szokták idomí
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tani; nem úgy, mint kiket sötétebb eszmék hajtottak ide ’s kiknek kunyhóit 
az által lehet amazokétól megválasztani, hogy mig ezek sötét elhagyott 
kinézésűek, amazok gondosan ki vannak csicsomázva; a’ falakra virágok 
vannak felfuttatva, a’ tetőn a’ fulfil rózsái virágzanak, a’ dúczon galam
bok tollászkodnak ’s a’ kéményen gólyafészek terjeng , az ablakban házi 
madár énekel, ’s az ereszen komolyképü macska mosdik vendégekre várva.

Miilyen kevés kell boldog embernek arra, bogy szerelmes legyen, 
miilyen kevés kell szerelmes embernek arra, hogy boldog legyen! A’ bol
dogság mindenütt kikelti a’ szerelmet, mint a’ nap a’ virágot, ’s a’ szere
lem mindenütt rátalál a’ boldogságra. A’ hajnal az ő számára veszi fel 
rózsafátyolát, az ég az ő számára hozza fel napját, csillagait; a’ föld ő 
neki termi virágait, az álmok legszebb képei őt látogatják meg, minden 
szép és ragyogóvá lesz, mihez ő hozzá ér. — Gyakran látni, milly jó 
kedvvel tud együtt kaczagni két fiatal gyermek; ha kérdenéd: min nevet
nek? nem találnál benne semmi különöst: tán egy elbomlott hajfürt, egy 
eloldott csokor, egy elszalasztott madár, vagy elejtett gyöngyszem, vagy 
tán épen semmi az, és ők mégis nevetnek, jó kedvük van, boldogok, 
mert — ollyan a’ szerelmes.

De ne hagyjátok magatokat elcsábítani. A’ szerelem mámor és a‘ 
mámor rövid. A’ szerelem istenimádás, ’s ki merné bevallani lelkében, 
hogy már nem fogja többé imádni az istent? kimerné észrevenni, hogy 
szerelme hűl? ’s pedig úgy szokott lenni. Kik a’ szerelemért áldozatot 
tesznek, ki nem kerülik azon időt, mellyben eszökbe fog jutni, hogy 
ezen áldozat igen nagy volt, — ’s ez a’ szerelem halála, — ezentúl elfogy az 
mint a’ hold, alászáll lassanként, mint a’ délpontját túlhaladt csillag......

Tavaszi este volt, az ég piros alkonyában csoportló vándor madarak 
röpdöstek fehéren feketén, mellyek a’ tavasz előérzetével jöttek messze 
vidékekről régi fészkeiket újra fölkeresni.

Béldi Dávid szótlanul komolyan ült kis kertje gyepágyán , melly a’ 
háza előtti meredek mélység szélére volt rakva , nehány hónap ideje itt- 
ott szomorú vénség jeleit rajzolta arczára.

— Nem örűlsz-e? nem vagy-e elégült — kérdé a’ kedves nő, hal
vány-piros ajkát ajka elé tartva, ’s nappali kék szemeivel szemébe tekintve 
— nem vagy-e boldog , mint én? — ’s átölelte őt tapadó karjaival.

A’ férfi nem ölelte őt vissza, szemeibe nem tekinte, az ajk ajánlatát 
nem akará érteni, a’ távol hegyeket ’s túl rajtok a’ lehajló eget nézte és 
sóhajtott. Ez vágy volt a’ világba vissza. Fogoly sóhajtása a’ börtön 
ablakából.

— Egészen itthon leendőnk i t t , monda, a’ sóhajt észre nem véve, a* 
hölgy a’ legbehizelgőbb hangon , nézd, már ezek a’ kis fák, miket mi ül
tettünk, mint megnőttek; jövő évre tán gyümölcs is terem rajtok? — a’ 
kis galamboknak is van már fiók, — őszre talán? . . . .  ’s itt szivére tévé 
kis kezét, ’s oily szemérmesen mosolygott ’s úgy elpirult halovány kedves 
arcza.

Sírva ölelte őt magához ekkor a’ férfi , összecsókolta az ölébe borult
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főt, ’s midőn arczát az égnek emelte, nem öromköny, fájdalomköny ra
gyogott szemében.

— Miért ne lehetnénk boldogok? — szólt édes rábeszélő hangon a’ 
hölgy — minden örömünk van, mit isten ingyen kegyéből ad, ’s ha nem 
osztozunk is más örömeiben, de más bajában sem. A’ természet szép, 
szebb, mint az emberek. Az isten közel van itt is. ’S ha a’ világ gyönyö
reit kellene élveznem, azok csak lopnák tőlem az érzést, melly most 
egyedül a’ tied, helyet foglalnának szivemben, melly most egyedül a’ te 
szerelmeddel van tele. — Oh jó minekünk e’ magányban élnünk.

— Most, de a’ jövő? Most még örömeinknek van túlsúlya, de ha 
megjőnek a’ bánat évei?

— Nem értelek. Nekem csak az lehetne bánatom, ha nem szeretnél, 
vagy meghalnál.

— ’S mit tennél akkor ?
— Mit? — Nézd, miilyen szép magas ez a’ bérez: mikor illyen 

szép alkonyat volna, megvárnám, míg feljön az első csillag, akkor feláll- 
nék e’ szirt szélére, fölnéznék az égre, egy fohászt az istenhez és a’ te 
nevedet, ’s azzal lehullanék , — ’s mindennek vége volna,

Dávid ijedten kapta karjai közé a’ szirt szélén lebegő hölgyet. — És 
az, kit isten angyalid kiddé le hozzánk, hogy az égből bűneink bocsána
tát hozza hírül ? . . . .

— Velem j őne a’ — sírba.
- O h  !és mind ez egy emberért, a’kit veijen meg a’boszuálló isten ?
— Miért átkozod őt? ő jó ember, de szerencsétlen; szerencsétlen

sége : hogy azokat kénytelen élethalálra üldözni, kiket életénél jobban 
szeret. Te nem ismered őt.

— Bár ismerném. Bár letéptem volna álarczát, midőn először és 
utószor találkoztam vele, hogy ráismerhetnék a’ másvilágon, ha az isten 
szine előtt fog sáppadozni, ’s ott is visszaátkozhatnám azon kárhozatért, 
mellyet fejemre esküdött,

— És az enyimre is. ’S még sem volt előttem az apa-átok olly iszo
nyú , mint a’ milly szép volt a’ te szerelmed. Pedig én leánya voltam, és 
engem is megátkozott.

— Atkát kinevetem,de üldöztet is. Vesztegeti a’ birákat: hogy nyo
munkba jöhessen. Nevemet úgy beszennyező, hogy azt soha ember nem vi
selheti többé,’s orczátlan volna az a’ nő, ki bevallaná : hogy valaha engemet 
ismert. Titkoltam eddig előtted, de kell: hogy te is megtudd és megátkozd 
érte. E’ napokban, midőn vidéki kémkedéseimnél a’ legközelebbi mezőváros 
egyetlen fogadójába fáradtan betértem, ’s titokban kutatám, hogy nem szó- 
lanak-e rólunk valamit a’ lapok, mellyek ott a’ tekeasztalon elszórva he
vertek ? a’ legelsőn, melly kezembe akadt, nagy torz betűkkel nyomva láttam 
meg nevemet .  Mintha hivott ördög állt volna elém, keresztbehányt idom- 
talan lábaival, ez undok betűkben saját nevemtől megundorodtam. Gon
dolkoztam róla: hogy elolvassam-e, mi rólam írva van ? Mellynek tudása 
holnapok óta gyötört, most kezemben van; elolvassam-e? Nem kell, nem
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akarom, gondolám ’s elvetem olvasatlanul.. . . Olly könnyűnek éreztem 
utána szívemet, mintha egy ördög csábitó bűvkörét törtem volna szét ma
gam körül ’s könnyebbült lélekkel vevém kezembe a’ másik lapot ’s bele te
kintek, óh pokolkárhozat! ott ismét az én nevem , ismét ez undok szét- 
íiczamult betűk;—a’ harmadik, — a’ negyedik mind,—mind az én nevemet mu
tatva , mindenütt e’ pokoli szörny fekete fogai vigyorogtak reám \ .
Daczolok veled, u tá lt, rettegett rém, gondolám, megtörve rettegésemet. 
Daczolok veled! — hadd lássam, mennyire tudják az emberek az ördögöt 
játszani? ’s hadd nevessem ki őket érte, a’ nyomorúakat! ’s elolvasám 
egyenként mind, mind, a’ mi rólam irva volt; — arczom lángolt, midőn 
hozzá fogtam, ’s szivem kezde fagyni, midőn elvégezem; soha, soha nem 
féltem ennyitől. Hittem, hogy szivem mélyébe fognak markolni saskör
meikkel ; hittem, hogy nevetségessé fognak tenni; hogy pelengérre állít
ják érző szivemet; hogy rajta minden vigyorgó suhancz egy seprűcsapást 
tehessen, ’s minden szenteskedő falusi ártatlanság átszurdalhassa minden
napi lelke gondolatait kísérő kötőtűjével; hittem és féltem tőle , hogy té
ged is gyalázni fognak, hogy nyilván, örök bélyeggé nyomtatott betűkben 
fogják ártatlan fejed fürtéit lenyirni, ’s a’ nyilvánosság piaczközepén a’ 
szégyenkövön ecclesiát követtetni veled szerelmedért, mellynek még vétke 
is szentebb és tisztább , mint az ő esteli imádságuk; de ők mind ezt nem 
tevék. Hallgatának szerelmem felől, nevedet elhallgaták, — hanem mint 
éjjeli rablót pelengéreztek k i , kinek nevét ’s alakleirását minden faluvé
gén, minden utczaszögleten olvassa a’ szájongó csőcselék: ki egy hölgyet 
e r ő v e l  elrabolt; n e m:  m e r t  s ze r e t t e ;  hanem, hogy drága ék
s z e r e i t  e l l o p j a !  Boldogtalan te , ki egy fuvarosnak, hogy sietségét 
megvásárold, gyémánt melltűdet ajándékozád, tanúbizonyságot tettél ez 
által ellenem ! ’s most nem mint nőcsábító, hanem mint nyomorú zsivány 
vagyok kihíresztelve, k it, mihelyt megismer valaki, elfoghat, vasra ver
het , megölhet! — a’ mi mindegy, — élő vagy holt fejem díja száz arany.

— Iszonyú, a’ mit mondasz , de engem ez sem bán t; hadd bigyje 
a’ világ, a’ mit kedve ta r t; mi kivül vagyunk rajta, ’s ha valaha idáig 
látna szemeivel, ’s kezei utolérnének rejthelyünkben, egy szavam levenne 
rólad minden vádat, egy szavam, mellyben megvallanám, hogy önkényt, 
szivem akaratából követtelek.

— De e’ szót nem mondhatnád el soha. Ki tudja, mi oka van azon 
embernek arra, hogy bennünket még most is , mikor már semmit meg 
nem történtté nem tehet, olly őrült erőszakkal akar elválasztani? Te soha 
sem látnál engemet többet, soha sem hallanál rólam semmit. Elitélnének 
a’ külszin után, és nem volna, kinek megmondanod, hogy ártatlant 
Ítéltek el.

— Oh iszonyú apa! Kényszeríteni fogsz , hogy kétségbeesésem per- 
czében halálodért imádkozzam!

— ’S ezen ember nevezi magát apának! Soha , soha nem volt neki
gyermeke; lopta idegen bölcsőbűi leányát: hogy legyen kit vénségo 
napjaiban kínoznia..........Ismerted-e valaha anyádat?
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— Soha. Gyakran kérdeztem öt apámtól, hogy hol van ? Illyenkor 
arcza kétszerte sötétebb le tt, félénken körültekinte , mintha lelket érezne 
közelében, ’s szomorúan monda: meghalt, igen, meghalt: ’s ha kértem, 
hogy vezessen el sírjához, azt feleié: messze van, igen messze! ’s illyen
kor olly merően, olly sokáig nézett rám , mintha gyanakodó szemeivel 
lelkem fenekére akart volna látni. Nem tudom, miért ? de ha sokáig nézett 
rám illy merőn világos szemeivel, rosszul lettem bele. Egyszer egy szép 
fiatal hölgy arczképével ajándékozott meg, azt mondta, hogy ez volt 
anyám. Ha ez volt, úgy igen jónak kellett lennie, szemei olly szépek, 
olly nyájasak voltak, annyi bűbájt, annyi andalgást c s a k  a’ te s z e 
m e i d b e n  bírok föltalálni..............

Dávid hirtelen önkénytelenül összeborzadt. Valami ismeretlen fagy 
állta el egy perezre szivét. Az ember, ki sokat tépelődik a’ sors titkaival, 
sokszor érez illy futó borzadályt; mintha lelke szemei egy perezre megnyíl
tak volna, ’s látta volna az egész világos jövendőt, mellyet rémültében, 
mielőtt öntudattá tehetett volna, újra elfelejte. — Tán azon s z ó t  hal
lotta illyenkor kimondatni, melly jövendőjének átka leend, ’s mellyet újra 
elfelejte? — tán azon csillagot találta meg az ég miliárd fénye között, 
melly sorsát vezeti ’s mellyet, mielőtt megjegyezhetett volna, újra elve- 
szíte az aranyporral hintett ég csillámai között, — tán azon helyet lépte át,
hol egykor sírja domborulni fo g ? ............

IV.
Tavaszszal, a’ vándor madarak jöttével, egy reggelen vén gólya 

szállt le a’ kis magányos ház kéményire, megigazgatá piros orrával régi 
fészkét, helyet vert magának fekete szárnyaival benne, azután ismét körül- 
röpkedte a’ ház táját, mintha arról akarna meggyőződni, minden úgy van-e 
még , mint a’ hogy őszszel itt hagyá ? Ebben megnyugodva lebocsátkozék 
ismét a’ kéményre, ’s ott féllábon állva egyszerű kelepeléssel mondá el 
ünnepélyes üdvözletét ifjúkori szállása helyének, ’s végre leröppent a’ kis
ded udvarra, ’s patheticus komolysággal lépdelte végig annak ismert hosz- 
szaságát, orrának és maga tartásának ünnepélyességét semmi könnyelmű 
kedélykitöréssel nem kisebbítve, mint ezt a’ kevesbbé hidegvérű fecskék 
szokták tenni.

Dávid ablakából nézte az otthoniasságot affectáló szelíd állatot, ’s 
vévé észre, hogy midőn az ollykor szárnyát meglibbenti, alatta valami 
piros iszák tűnik elő. Kiváncsi volt megtudni, mi lehet az? ’s kiment 
hozzá; a’ gólya, a’ mint az ajtót hallá csikorogni, magas leereszkedéssel 
tőn egy lépést felé, ’s orrát függőleges állásba hozta, egyet kettőt pat
tanva vele, mi gólyanyelven különös megtiszteltetés jele lehet; de midőn 
ez idegen ifjút meglátta , visszahökkent, kettőt hátralépett ’s félszemmel 
rásandítva, bölcsen végig nézte, azután orrát magasra fölemelve, nyakát 
kinyújtva, nemes lenézéssel félrefordult tőle és főirepült ismét a' kéményre. 
Ott azután napestig kelepeit, este felé egy eleven kigyót kegyesen le
nyelvén , elnémult ’s késő éjig elmélkedék féllábon állva a’ világ múlan
dóságáról.
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Dávid végtelenül kiváncsi volt megtudni: hogy mit viselhet e’ tudo
mányos állat szárnyai alatt ? de az olly híven látszott megőrzeni a’ fidei 
commissumot, hogy semmi hízelgéssel nem lehete lekötelezni annak át
adására.

Egyszer azonban meglátta a’ komoly madár a’ fiatal hölgyet az ud
varon, ’s rögtön különös galant arczkifejezéssel szállá le hozzá, nyakát 
mélyen lehajtotta előtte, szárnyaival legyezé oldalait, orrával kelepelt; 
egy szóval : rendkívül kezdte neki a’ szépet tenni; a’ hölgy elértve, a’ 
bókot, szinte nem maradt adós : kisded tenyerében egy marok tengerit 
nyújtva a’ húsevő madár elé, mit az alázatosan megköszönt, ’s a’ dolog
ból épen nem látszott vicczet formálni. A’ hölgynek eszébe jutott ekkor 
férje kíváncsisága, ’s közelebbről kezde hízelegni a’ szelid állatnak, meg
simogatta annak hegyes fejét, mire a’ madár lehető legnagyobb grácziá- 
val hosszú orrát végigfekteté a’ hölgy tenyerében, ’s önkényt hagyá szár
nyát felemelni ’s az alá kötött rejtélyes csomagot leoldani, azután ismét 
fölröpült ’s egész nap nem szűnt meg kelepelni.

A’ hölgy gyermeki örömmel futott férjéhez a’ madárajándékkal, mit 
az tán messze Indiákról hozhatott magával, ’s Dávid felbontva a’ piros hó
lyagba burkolt csomagot, abban egy hosszú fehér pálmahárs szíjat lelt, 
tele irva csodásnál csodásabb ismeretlen kék és zöld betűkkel. Ebből ter
mészetesen egy betűt sem értett; hanem jutott eszébe, hogy mielőtt ők e’ 
házba költözének, egy maniacus régiség- és természet-búvár lakott abban, 
ki ugyanott meg is ha lt, ’s ki hihetőleg e’ vándormadár által levelezett 
távol tartományok lakóival.

A’ gerendák között elfelejtve, összepenészedve hevertek a* holt tudós 
iratai, hosszú élet tudományos törekvésének eredménytelen töredéke. Dá
vid vágyta tudni e’ szavak értelmét, vagy tán fátuma hajtotta őt eddig 
nem tudott titkok leleplezésére . . . .

Nagy csomó száraztott virágok , rejtélyes arab és chaldaei kéziratok, 
keleti nyelvek vastag szótárai ’s egyéb halomra hányt sárguló hieroglyph 
képek között, végre ráakadt ama’ pálmafoszlányokra , mellyeket hasonló 
iszákban hasonlóul tele irva harmincz év óta küldözött, a’ kihaló ’s újra 
támadó vándorgólya-nemzedék által, az ismeretlen más világrészt lakó.

E’ foszlányok egy pergamentbe kötött kézirattal voltak összekötve, 
mellynek egyik táblájára nagy betűkkel irva volt: „Al-Hyas-Otber jegy
zetei.“

Dávid fölbontá a’ könyvet.
— „Harmincz éve (így kezdődik a’ kézirat) mióta Al-Hyas-Otber- 

nek a’ vándor madaraktól leveleket küldök , ’s tavaszszal ugyanazok ál
tal leveleket kapok tőle.

Eleinte csak azt akartam ezen levelezés által kifürkészni : hogy ván
dor madaraink hol szoktak telelni? később azonban maga azon ember, ki 
e jó szerencsére bízott ’s három rendbeli napkeleti nyelven írt leveleimre 
válaszolt, kezde rendkivül érdekelni.

Legelső levelében rögtön barátjául fogadott ’s ennek megerősítésére
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egy ambramézgából készült pecsét alá szakállának három szálát odaragasz- 
tá. Szakálla már ekkor is nagyon ősz volt.

Lakása valahol Abessinián túl, Africa belsejében, a’ Niger és Sene
gal folyók eredete körül lehet, hol a’ hajdani b o l d o g  H y p p o n a  fe
küdt, mellyről egy carthagói évkönyv tesz említést, ’s hová olly sokan 
szöktek el Carthagóból : hogy halálbüntetés alatt kellett megtiltani e’ vá
ros nevének említését.

(Megjegyzendő : hogy ez nem azon Hippona, melly simplex i-vel 
iratik, ’s mellyet az egyptomiak építettek Psammatich pharao alatt, a’ 
hol jelenleg a’ legtöbb soda készíttetik;— ’s létezése inkább csak a’ körül
ményekből vont hypotheticus gyanú, mint topographiai bizonyosság.)

Ezen mélyen rejtett országot, mellyet térképeinken — környékével 
együtt — fehér, beiratlan foltúl találunk ’s csak úgy sejtjük : hogy itt, 
vagy amott létez ? szomszédaik s ze n t  o r s zágnak  híják, mire azon uralgó 
körülmény adhatott nekik alkalmat, hogy ez országot szentek igazgatják, 
ezek annak királyai, birái, főpapjai és főorvosai.

Különös fogalmaik lehetnek azon embereknek a’ szentekről és erények
ről. Általános vallási és polgári elvük ez: e g y e t l e n  e r é n y  a’ szeretet 
’s szerintük minden erény csak a’ szeretet variatiója „Szeretni az istent“, 
csak az az erényes, ki az ő csillagaikat, az ő virágaikat, az ő folyamaikat 
imádja. „Szeretni a’ szülötte földet“, e’ szabály azt mondja: hogy csak az 
az igaz ember, ki az ő gunyhóik alatt született, ki az ő nyelvüket beszélte 
legelőször. „Szeretni apát, anyát, szeretni a’ testvért, a’ nőt, gyermekeket, 
— szeretni az életet és a’ halált“, ez nálunk az ember hivatás , maximája 
ki ezeket elmulasztja, az a’ mindennapi ember, a’ paria, a’ kit érzéketlen 
szívével arra rendelt a’ sors: hogy a’ többinek szolgája legyen: hogy éljen 
megvetve, és haljon meg fáradalmak alatt. Minél több nemét ismeri valaki 
a’ szeretetnek, rangjára annál magasabb, ’s ki azt mind együtt gyako
rolja : az a’ szent, az a’ király, az Ítélő biró, a’ főpap, a’ gyógyító.

’S itt jön elő a’ legkülönösebb világnézet, melly a’ rendes emberi ész 
ellen-pólusát mutatja fel.

Annak, kinek homlokát ők szentté, királylyá, biróvá kenik fel, 
t e s t v é r é t  k e l l  nőü l  v e n n i ;  mert különben a’ szerelem hiányos ma
rad. A’ király neje szinte királynő, ’s igy annak szintolly jónak, szintolly 
tökéletesnek kell lenni, minő férje. Szeretnie ugyanazon istent, ugyan
azon hazát, ugyanazon s z ü l ő k e t ,  ugyanazon gyermeket, kiket férje 
szeret, mert mind ezen szeretet szavának más húr felel meg a’ szívben ; ’s 
nincsen nagyobb balálbűn, mintha valaki más istent imád, ki nem az ő istene: 
más hazában él, melly nem az ő hazája: mást nevez apjának, ki neki 
nem apja: mást nevez gyermekének, ki neki nem gyermeke: más test
vérét , más nejét szereti, ki nem az övé. Ezek a’ közhit megátkozottai, az 
átok bélyegét biselők.

Eleinte visszatetszőnek tűnt fel előttem e’ szokás, mint bárki előtt 
is, ki mívelt népek megszokott fogalmait szíttá vérébe , míg azon gondo
latra nem jöttem, hogy ezen népnek tán tisztultabb fogalmai vannak a’
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szeretetről, ez érzetnél nem játszik olly szerepet az érzékiség, mint a’ 
miilyenben mi azt ismerni tanultuk.

Minden őszszel írtam Al-Hyas-Otbernek régi vándormadaram által, 
később annak fiaitól, mellyek szinte anyjuk fészkére szoktak ’s azok min
den tavaszszal visszahozták a’ feleletet a’ távolban nem látott ismerőstől, 
— ki szinte egyike volt hona fólkenteinek ’s tán épen a’ főbbek közül 
való.

Beszéltünk sok tudományos érdekű dologról, ő külde nekem érde
kes rajzokat népe viseletéről, különös hímzéseket a’ legfinomabb pálmahárs 
pap iron, ’s utóbb egy m a a n i mo t ,  melly világos átlátszó hólyagba ra
kott legkülönczebb apró czifraságból áll : száraztott és színtartó tarka 
virágszirmok, ragyogó lepkeszárnyak, apró aranyzöld és karmazsin bogár
kák, világoskék és tejszinű virág magvak, tarka kolibri tollak, ’s sárga 
borostyánkő cseppek, mikre apró finom chaldaei betűk voltak írva ’s ezek 
olly csodásán voltak elhelyezve a’ hólyagba, hogy annnak sehol sem lehete 
nyitására akadni. A’ sok apróság közepébe egy nagybecsű piros fénybe 
játszó zöld drágakő is volt téve, mellynek tüze a’ hólyag vékony 
hártyáján keresztül tündökölt; — de bárha legnagyobb szükségem lett 
volna is arra, nem szakítottam volna el miatta e’ csodás hólyagot. Ezt 
nevezik az afrikai népek m a a n i m n a k ,  mellyet fejedelmek szoktak 
kegyeltjeiknek ajándékba küldeni : ki illyennek van birtokában az bátran 
utazhatik a’ barbar tartományokban; a’ nép tiszteli a’ maanimot, mint 
tulajdon fetisheit.

Egyszer megtaláltam írni Al-Hyas-Otbernek : hogy az nálunk 
nagy véteknek tartatik, ha valaki rokonát nőül veszi. Testvért szeretni 
pedig vérbűn.

Álljanak itt tulajdon szavai, mit erre felelt.
,,„Azt mondjátok t i : hogy két ember volt először a’ világon. E’ két 

ember anyja volt a’ föld, atyja volt az isten, és a’ két ember volt férj és 
nő, és e’ két embernek egy atyja egy anyja volt.— Ezeknek lettek ismét fiaik 
és leányaik; hol kerestek ezek maguknak férjeket és nőket, ha kivülök 
senki sem élt a’ világon ? Ha ezredek előtt, mikor az emberek még jók 
voltak, nem volt ez vétek; miért az most, midőn állításaitok szerint rosz- 
szabbak az emberek, mint régen?

Azt mondjátok: hogy taszítódik az ember azon vértől, melly saját 
vérének mása, undorodik az arcztól, mellyben saját vonásaira ismer, ’s 
összehuzódnak érzékei a’ természettelen gondolattól, mint a’ csiga szarvai, 
ha élő kézhez érnek. Ti nem találjátok természettelennek , ha a’ testvér 
t e s t v é r é t  g y ű l ö l i ,  üldözi, megrontja; ti örökséget hagytok hátra 
fiaitoknak, ’s megengeditek, hogy azon a’ testvérek összevesszenek ’s egy
mást megátkozzák’s haraggal szivökben haljanak meg; — mi nem találjuk 
természettelennek, hogy egymást elvegyék, ’s holtuk napjáig szeressék és 
tudjanak egymásnak örülni. — Lehet, hogy nektek van igazatok, lehet, 
hogy nekünk;—nálatok a’testvérek egymásnak ellenségei szoktaklenni, — 
nálunk egymásnak férje és neje. Lehet, hogy úgy van jól; lehet, hogy
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ollyannal, kihez csak percznyi érzékfellobbanás köt, kinek csak külsejét, 
arczát, szemeit szeretitek , vagy kit épen nem is magát szerettek, hanem 
valamit, a’ mi rajta kívül van ’s a’ mire a’ nő maga csak ráadás; —nálunk 
helyes dolog holtig összekötve lenni azzal, kinek lelkét gyermekéveinktől 
fogva ismerjük, ki szeretett bennünket nem azért, mert úgy tanították, 
nem azért, mert meg esküdött rá, nem azért, hogy égő vérét hütse; hanem 
azért, mert szíve akarta úgy ’s szeretni fog halála órájáig és megsiratni, 
mei't abban, kit eltemet, lelkének párját veszti el. — Lehet, hogy ti cse- 
lekesztek helyesen, lehet, hogy mi. Lehet, hogy ti vagytok boldogok; 
de hogy mi azok vagyunk , annyi bizonyos.“

..........E ’ barbar tudós nagyon szivéből szedte az élet-bölcsészetet,
mellynek ez előtt negyven évvel én is jobban meg tudtam volna felelni, 
de már bennem a’ szívnek sem szája, sem füle nincsen. Most csak mint 
természettani ritkaságot tudom bámulni azon tartományt, hol a’ százéves 
öregek is annyira tele vannak szívvel ’s a hol szentnek tartják azt, ki test
vérét nőül veszi, — különös szokások uralkodnak egy némelly barbar 
népeknél! . . . .

Eredeti fogalom náluk még az élet és halál szeretete. Ki legvénebb 
a honban, az a’ többi királyok és bírák főnöke, erre hallgat a’ többi; mert 
ez legjobban tudja szeretni az életet. ’S ha ennek rokonai, neje, gyermekei 
meghalnak, odamegy lakni kedves halottai sírjához, ott tölti napjait, éjeit, 
barátkozva a’ halál eszméjével, melly azokat tőle élvévé’s melly azokkal 
őt ismét egyesítni fogja.

így lakott ő már évek óta egy templom romjai közt a’ puszta köze
pén, hova korán elhalt testvérnejét és utána ment fiját temeté egy nagyobb 
és kisebb sírdomb alá, mellyeken örökké nyílik a’ virág. Azon ezüst övét, 
mellyet neje viselt életében , egy olajfa körül fűzé, mellyet magról kelte 
neje sírja előtt ’s hite szerint addig nem fogja láthatni túlvilági kedveseit, 
addig nem halhat meg: míg az olajfa az ezüst övét be nem teli , — ’s az 
soká tarthat, mert az olajfa nehezen nő.

Ott lakik most magányosan a’ pusztai romban; nem látogatja más, 
csak népe alsóbb rangú bírái, kiknek tanácsot oszt, ’s a’ szomszéd bar
bárok , kiket balsammal tart.

Olly hosszú idő óta ismerjük egymást. Egyetlen ember, kivel valami 
közöm van 's az is ezer mérföldnyire tőlem. Gyakran h í, hogy menjek el 
hozzá. Meg is tenném, ha gólya volnék , de röpülni nem tanultam.

Mint fog a’ jó ember aggódni majd, ha egyszer évről évre üresen fog 
hozzá visszatérni a’ vándormadár, melly nyáron az én kéményemen, télen
az ő temploma kövein fészkel! ............

(Vége következik.)
J  ókay  Mór.
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CZ . . . SÍRJA.
Ott a’ költő sírja, a’ kicsiny fehér domb, 
Ujonásott sír az, nem nőtte be hant ;
Ormán az öreg tél pihen ősz hajával,
Ifjú édes romja temetve alant.
Miért halt meg ? hiszen még sokáig élhetett:
Bölcs kárhoztatás, menj , dobd reá kövedet!
„Gyönge az a’ lélek, melly az élet súlyát 
Nem bírva leroskad a’ pálya felén,
Nem férfi az, a’ ki fölvészi a’ gyilkot ,
Mellyet vigaszúl hagy a’ futó remény,“
Imhol a’ nyugágy, mit ki s lelküség vetett: 
Nagy l é l ek,  eredj, dobd a’ sírra kövedet!
Te, kit aranyhimes pólyába kötöztek 
’S fednek születésed érdemcsillagi,
Kire gondolkozás sem szorult magadra ,
Minden gondolatod más találja ki :
Illy halál soha sem fog érni tégedet . , ,
Nagy lélek, eredj, dobd a’ sírra kövedet!
Te erős jellem , ki csúszva-mászva győzesz ,
A’ kit a’ kegy-szellő jobbra balra hajt,
Ki el birsz feledni egy hitvány mosolyért 
Annyi könyes arezot, annyi sok sóhajt ;
Ki az érző szívet gúnyosan neveted:
Nagy lélek, eredj, dobd a’ sírra kövedet !
Te, ki földi léted boldog hizlalóján 
Nem sejted: hogy benned égi szellem él;
Ki, ha vágyaidat mérsékelni tudnád,
Oktalan állatnak is beillenél,
Sorsod illy átkosnak nem szánta végedet :
Nagy lélek, eredj, dobd a’ sírra kövedet!
Te, ki útját állód minden pénzdarabnak,
’S nyomoru élethez bilincsel az érez,
Ki, ha rajtad "állna — míg lesz a’ világon ,
Nem tied, egy fillér — örök évig élsz,
E’ merényi te soha, soha nem követed :
Nagy lélek, eredj, dobd a’ sírra kövedet!
Es te, szellemfukar, ki rideg falak közt 
Gyüjtesz a’ penésznek halott tudományt,
Kit nem érdekel a’ hitvány földi ember,
Míg a’ hold lakói állapotja bánt :
Nagy lélek, eredj, dobd a’ sírra kövedet,
Vagy kőnél keményebb, szívtelen könyvedet!
Mi pedig, barátim, járjunk el a’ sírhoz, 
Olvasztani arról könynyel a’ havat,
— Hadd sírjon a’ szív , ha ítélni erőtlen —
Tán igy hamarabb jő az enyhe tavasz 
’S behinti virággal az egyszerű dombot 
Hol ő pihen , a’ ki tövis közt bolyongott.

A r a n y  J á n o s .



BOLOND ISTÓK.
„Jön biz’ a’, tagadhatlan ,
Mingyárt itt lesz a’ hátam megett.
’S milly haragos! soh’ se’ láttam 
Illyen gyilkos szemeket.
Korbácsolja lovait,
’S a’ gyeplőt közéjök vágta,
Úgy jön egyenest nekem 
Sebesen, lő halálába.
Hallj’ az úr,
Legyen annyi embersége,
Hagyjon békét én nekem,
Menjen félre pokol fenekébe.
Hisz’ elég nagy ez a’ puszta, 
Megférünk egymás mellett is könnyen, 
Mért törnénk tehát egymásra?
Egyik jobbra , másik balra menjen.
És ha épen úgy kivánja,
Hát meg is süvegelem,
Csak térjen ki az utamból,
Csak hagyjon békét nekem.“ 
így beszél a’ jámbor ifjú 
A’ záporhoz, melly utána nyargal,
De biz’ ez nem fordul el, hanem 
Utoléri, ’s dől’ rá vad haraggal.
És az ifjú ?
Ott helyben megáll merően,
Mint Caesar, midőn meglátta 
A’ gyilkot Brutus kezében.
’S köpenyét, mint Caesar ,
Rá voná a’ képire . . . .
Azaz hogy rá vonta volna,
Ha lett volna köpenye.
De azért, mint a’ kinek nyakában 
Egy pár bunda ’s köpönyeg,
Olly nyugottan áll, ’s ezt mondja 
Kimondhatatlan egykedvüleg :
„Jó; ha nem hallgatsz rám,
Üssön a’ mennykő beléd.
Majd meglátom, mellyikünk 
Unja meg elébb.
Istenemre, én vagyok tán 
A’ világon a’ legjobb keresztyén,
Mert biz’ annyiszor még senki sem 
Keresztelkedett meg, mint én.
Mennyit, mennyit mos a’ zápor engem 
Hanem hiszen szerecsent mos,
Mert biz én a’ miilyen 
Egykoron valék, ollyan vagyok most. 
Leáztathat rólam 
Az eső minden ruhát,
De nem áztathat le egyet, a’ 
Philosophiát.
Az már aztán a’ szabó,
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A’ ki ezt a’ ruhát varrja;
’S millyen olcsó! ingyen kapni ,
’S még is miilyen kevés hordja.“ 
így elmélkedik az ifjú ember ,
’S erre olly jó izűt kaczagott,
Hogy a’ zápor megboszankodott rá,
’S még kegyetlenebből szakadott.
De az iíju győzte türelemmel ,
Állt vidáman és nyugodtan;
Gondolá, hogy zúgolódni 
Teljesen méltóságán alul van.
Végre is a’ mérges felhő 
Szégyent vallva távozék,
’S szivárványos lett — talán az 
Ifjú kedvétől — az ég.
„Szép szivárvány!“ szólt a’ vándor, 
„Mint életem, ollyan tarka,
’S ollyan fényes , mint jövendőm 
’S mint a’ paradicsommadár farka;
Szép szivárvány, szép diadalív 
A’ verőfény tiszteletire,
Hogy a’ vészen, a’ felhőkön 
Győzelmet nyere;
Szép szivárvány, messze vagy te tőlem, 
Jaj de messzebb még a’ város,
A’ nap vége pedig már közel,
Es az út irtóztatóan sáros.
Én ugyan próféta nem vagyok,
Hanem annyit merek jóslani,
Hogy ma nem gyönyörködhetnek már 
Bennem a’ város leányai.
Sajnálom szegényeket,
De hiába , nem tehetek róla . . . .  
Hogyha még is szállni tudnék ,
Mint amottan az a’ gólya.
Mit csináljak hát?
Ha ez éjét itt kinn töltöm ,
Gyönyörű mulatságocska lesz,
Nedves háttal sáros földön.
Bár bolond Istóknak hínak ,
Illy bolond csak nem leszek —
Mit tűnődöm ? amott egy tanya , 
Bemegyek.
Zsiványfészek is lehet 
Barátságos alakjára nézve,
De nincs annak félelem szívében,
A’ kinek még bányában a’ pénze.
És a’ kémény füstölög ,
Ergo tűz van a’ konyhán,
Ergo megmelegszem, sőt még 
Vacsorátok is talán.
Milly szerencse, milly boldogság ,
Hogy tanultam logicát,
Most ez föl sem érném észszel. , . .

4



50

Éljenek az iskolák?
Ez komor tanya,
A’ hová az ifjú mégyen ,
Mélyen benn a’
Puszta közepében.
Félig ép,
Félig rom ,
Ház-e vagy 
Sírhalom ?
Mint az árva gyermekek 
Anyjok sírhalmánál,
Egy pár vad fa körülötte 
Ollyan szomorúan áll.
És pedig nagy épület,
Nem paraszt kőmíves rakta ,
Drága mű,
Csakhogy az enyészet lába rajta. 
Oldaláról hull a’ vakolat,
Kopott zsaluk lógnak lefelé ,
Mint helyükből kifeszíté 
Egyik másik kósza szél.
Az ajtó előtt egy 
Életunt komondor,
Ellenséget ’s jó barátot 
Egyaránt megmormol.
Hátul a’ cselédház, oldalánál 
Egy öreg mogorva béres lézeng; 
Dolgoznék, ha dolgoznék,
Balta és járomszög a’ kezében.
Minden olly bús,
Olly kedvetlen,
Mintha egy világnak 
Átka volna itten.
Gondola is fiatal barátunk ,
Hogy elért a’ tanya közelébe :
,,A’ tatárjárásnak itt talán még 
Mostanában volt csak vége.
De ha benn még mostan is Timurlán , 
Dzsengiskhán ’s az egész Tatárország, 
Még úgy is belépek, lábamat 
Vissza még ez urak sem riasztják.“
’S a’ küszöbre 
És belépett,
’S láta egy vénséges 
Asszonyképet.
A’ parazsat túrta 
Csiptető vasával . . . .
Szólt az ifjú hozzá 
Elragadtatással :
„Jó estét magának ,
Szerelem galambja ,
Ifjúság rózsája,
Nagyanyám nagyanyja! . . . .“
De az érdemes hölgy közbevágott ,
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A’ beszédnek vegét el nem várva,
„Mit keres kend? isten hírével 
Menjen arrébb, ez nem csárda.
Majd biz itt minden sehonnait 
Befogadni hát, hogy is ne !
Kivált illyen tájban ,
Mikor itt van már az este.“
„Ejh babám,“ felelt a’ vándor,
Hisz’ nem ment el az eszem,
Hogy beüssem orrom illyen helyre,
Ha el nem esteledem.
És ezért, mert este van . . . !
De szavát el nem végezheté ,
Nagy csetepatával küldte 
Őt az asszony kifelé.
Ö nem tágított. „Ki itt az úr?“
Kérdezé,
„Véle szólok, vigyük az ügyet 
Ó elé.“
„Itt az úr, mi a’ baj ?“
Szólt egy tompa hang,
Mintha szólna tenger 
Fenekén harang.
Hófehér aggastyán volt az úr ,
Hófehér bajuszszal és szakállal,
Homlokán kevés haj, sok redő,
Úgy állt ottan komoly méltósággal.
Úgy állt ott merően, Mint egy sírkereszt, 
Mellyet télidőben Tiszta hó fedez.
Úgy állt, mint egy egész temető ,
Mellyben olly sok, olly sok a’ halott,
’S látható volt jól , hogy az öröm van 
Legrégebben eltemetve ott.
És az ifjú lelke a’ pajkosság 
Tarka köntösét rögtön letette,
’S szólít illendő szerénységgel 
’S tisztelettel közeledve.
„Jó uram , bocsánat!
Útazó vagyok;
Még ugyan nem fagytam meg, de 
Nem is izzadok.
Nagyon utolért a’ zápor ,
Át találtam ázni egy kicsit ,
Engedelmeddel fölmelegedném 
’S megszárítnám a’ ruhámat itt.
’S ha jóságodból ezen kívül 
Még maradna egy darabka hátra ,
Azt csak arra használnám, hogy 
Megmaradnék itten éjszakára.“
„Jól van,“ volt a’ kurta válasz,
’S ezzel befordult az agg.
Kurta volt a’ válasz, ámde több 
Nem kellett az ifjúnak.
Fönn termett a’ tűzhelyen,

4*
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A’ láng mellé guggolt szépen,
’S ült kevélyen és vidáman,
Mintha ülne egy királyi széken.
„Most nekem áll a’ világ !“
Ekképen gondolkozék,
„Tudtam így lesz, és azt is tudom, 
Hogy vacsorám is lesz még.“
Ezt gondolta, ’s összevissza 
Gondolt minden tarka barkát,
És miért ne gondolt volna?
Hisz’ bolond Istóknak híták.
A’ mi volt és a’ mi lesz,
A’ mi nem volt ’s nem leszen,
Minden, minden 
Megfordult a’ fejiben.
’S a’ mit ő magában gondolt,
Ki is szokta mondani;
No hiszen a’ vén anyónak 
Volt mit hallani!
Három vendégoldalas szekér 
Sem bírná el, annyit fecsegett ott,
’S ollyakat, hogy rajtok az anyó is 
Néha még — uram bocsá’! — mosolygott, 
Hejh pedig ezt vajmi régen,
Régen nem tévé már,
Szinte csikorgóit belé a’ szája,
Mint a’ megrozsdásodott zár.
De hogy minden mértéken fölül 
Hosszú ne legyek :
Mint az iíju jóslá , meghivá öt 
Vacsorára az öreg.
„Ejnye, ejnye,“ gondolá az ,
Másod ízben rakva meg a’ tányért',
„Ez a’ Matuzsálemina 
Hogy kitett magáért!
Hiszen ez királyi vacsora;
Kár, hogy illyen búsan költjük el 
Megszólítom az öreg urat,
Ha felel, ha nem felel.
Jó uram , tisztelt úr,
Ételed jó, de egy híja van.
Az az egy a’ híja, hogy 
Nagyon sótalan.
Nem ezt a’ sót értem . . . .  mással 
Szoktam sózni én az ételt :
Mulatóssal,
Víg beszéddel.
A’ halak is kaczagnának rajtunk,
Ekkép látva minket . . . .
Avvagy siralomházban vagyunk tán 
’S holnap már kivisznek ?
Fél halál a’ hallgatás,
Tőle szinte félek én ;
Ha te restelesz beszélni,
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Majd beszélek én.
Történet, fóldmívelés, művészet, 
Csillagászat, természettan,
Költészet, jogtudomány, kuruzslás — 
M ind, mind, mind a’ fejemben van. 
Ismerős előttem 
Éjszak, dél ,  kelet, nyűgöt,
Jártam  fényes palotákban 
És rongyos kunyhók alatt.
„Mondd : miről beszéljek?“
És az agg (inkább szemeivel,
Mint hangjával) ekkép szólt :
„Engemet, már mi sem érdekel.“
„O h, uram , ne mondd azt,“ szólt az ifjú, 
Isten ellen vétkezel vele —
Elzárkózni e’ dicső világtól,
A’ melly széppel, jóval úgy tele !“
„Tele széppel jóval,“ mormogá az 
Aggastyán, fejét megrázva,
„Tele széppel jóval, meglehet, de 
Legfólebb csak néhányak számára.
Majd ha hetven , nyolczvan év keservét 
Hordod szíveden,
’S közte még csak egy hervadt v irág , 
Egy szép emlék sem leszen,
Majd ha dőlni készül élted fája,
’S azt sem mondhatod ,
Hogy ágán a’ boldogság-madár 
Egyszer nyugvék, egy dalt csattogott, 
Hanem a’ kínszenvedések függtek 
R ajta, mint akasztott emberek:
Akkor mondd meg, miilyen a’ világ, 
Akkor mondd meg , fiatal gyerek.
Tél vala már ifjúságom,
H át öregkoromnak.
H át ennek még 
Miilyen nevet adjak ?
Szerettem, szerelmem angyal volt,
Ott fönn született az égben,
’S gyalázat sarával megdobálva 
Halt meg itt lenn, a’ földön, szeméten. 
Hogy virágtalan volt tavaszom, 
Kétségemnek rémeit legyőzve,
Jó  reménynyel néztem a’ kalászos 
Nyár elé és a’ gyümölcsös őszbe.
Eljött ’s elment mind a’ kettő,
És mi haszmom benne ?
Hogyha mindent elbeszélnék ,
Szíved megrepedne.
Hosszú fájdalom rövid tartalma:
Sírban két jó gyermekem,
Még egy él és ez rósz ember 
És irántam idegen.
Elhagyám, ’s már nem láttam sem ő t, sem
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A’ világot tíz esztendő ó ta ,
És ezóta nincs egyéb érzelmem,
Mint bevágyni, be a’ koporsóba.
Én bevégzém számadásom 
Az élettel,
Mit akar még velem, hogy 
Nem ereszt el?
Kiivott már mindent, bennem 
Semmi nem m aradt,
M ért nem dobja hát el már az 
Üres poharat ?
Átkozott légy , é le t, légy elátkozott,
A ’ ki rabszolgádat ekkép kínozod!
Átkos, átkos a’ világon minden,
Egy van csak, mi áldást érdemel:
Az az egy kicsiny gödör, hová az 
Élet minket uem kisérhet el.
Miilyen áldás , ott lenn porladozni,
Elfeledni, hogy valánk,
Hogy ama’ nagy ldnpadon szenvedtünk 
A ’ mellynek neve világ!“
I t t  megállóit a’ sok évnek 
És sok búnak embere,
És az ifjú szót emelni
Csak hosszú szünet múltán m ere:
„Szent előttem minden fájdalom,
Kettősen szent az öreg szívé . . . .
Nem akarlak bántani; bocsáss meg,
H a beszédem lelked sértené.
Jó u ram , te vétkezél,
Tűrd tehát a’ büntetést,
M elly, ha nag y , azért az , mert 
Bűnöd is nagy: a’ kétségbeesés.
Ez a’ bűnök koronája,
Minthogy ez nem m ás,
Mint a’ legsötétebb 
Istentagadás.
A ’ kétségbeesés pokoli h an g ,
A ’ melly fölkiált az égre:
Nincs tebenned isten , a’ kinek 
Gondja volna az emberiségre.
’S méltó rá bizonynyal, A’ ki ezt kimondja, 
Róla hogy kezét a’ Jó  isten levonja;
Mert van a’ világnak atyja,
Van egy hű gondviselője,
Minden ember m egláthatja,
A’ ki el nem fordul tőle.
Csak ne légyünk türelmetlenek!
Néki sok a’ gyermeke,
Ne kívánjuk, hogy minket tegyen 
Mindeneknek elibe.
I tt a’ törvény: „várj sorodra“,
És nem vársz hiába;
Mint a’ nap a’ föld körül, úgy
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Vándorol jósága,
’S nincsen, a’ kit elkerülne, ,
Ha ma nem jött, eljön holnap . . . .
Míg az ember boldog nem volt,
Addig meg nem halhat.
’S a’ boldogság soh’sem késő,
És ez olly büvszer, mitül 
— Essék csak egy csepp beléje —
Egy tenger megódesül.“
Még soká beszélt az ilju,
És az agg mindig jobban figyelt,
’S úgy szíva be lelke e’ beszédet,
Mint a’ gyermek az anyatejet.
És midőn elhallgatott az,
Álmélkodva kérdezé az agg:
„Hol tanultad ezeket ?
Ivi vagy, ifjú, hogy liínak?
Az pedig a’ komolyságot 
Már nagyon megunta,
’S válaszát vidáman, pajkosan 
Illyeténkép mondta:
„Hol tanultam ezeket ?
Egy bagoly beszélte,
A’ midőn egy vészes éjjel 
Egy ordában háltam véle.
Ki vagyok? sehonnai,
Se országom, se hazám,
Valamelly vándormadár 
Lehetett az ősapám.
Járok-kelek a’ világban,
Ma itt vagyok, holnap ott,
És a’ kinek tetszik, annak 
Emelek csak kalapot.
Minél többet éhezem és fázom,
Annál több az örömem,
Mert annál szebb lesz jövendőm,
Minél rútabb jelenem.
’S hogy hínak? biz’ én már jóformán 
Elfeledtem igaz nevemet,
Azt tudom csak, hogy most a’ világ 
Bolond Istóknak hí engemet.“

(Vége köv.) Petőfi  Sándor.

IRODALMI ELLENŐR.
Drága szerkesztő úr! ön azt természetesen tudni nem tartozik: hogy 

Hugo Károly után küldött áldásaim milly foganattal hangzának szét az irodalom 
tartományiban? A’ benne foglalt vádakra perse hogy nincs mit felelni, de annál 
jobban esik találgatni : hogy ki legyen ezeknek megirója ? Egyik irigy dráma
iró t : másik irigy színészt, harmadik irigy aristocratát, denique irigyet és 
el l enséget  gyanít benne mind a’ három. Felvilágosítom tehát őket kilétem 
felől. Azon három földalatti királyok közül, kik a’ pokolban az elkárhozott  
le lkeket  megítél ik,  az egyiknek neve Minos, a’ másiké Aeacus, a’ har-
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madiké, Rhadamantus. Ez a’ harmadik vagyok ón. Nem ellenségtek tehát, ha
nem birátok ; — ti vagytok az okai, ha megítéltettek; miért jöttük át a’ Styxen. 
Ott künn az emberek előtt elbúhattok, de előttem nem. Én minden titkaitokat 
tudom, ismerlek benneteket jobban , mint tin magatok ’s semmi okom sincs rá : 
hogy tőletek félni, vagy valamit irigyelni akarjak. Azért tartsátok készen az 
obolust nyelvetek a la tt, mert nem tudjátok : hogy mikor találkoztok velem. 
Hogy irigységi vádaitokat megczáfoljam, nagyon könnyű módom van benne. 
Tudtomra esett: hogy Hugo Károly három darab verset adott át e’ lapok szer
kesztőjének kiadás végett. A ’ szerkesztő e’ verseket, nem tudni mi okbul, nem 
adta ki É n , ki nagyon hiszem, hogy Hugo Károly költői szelleme e’ ver
sekben törekvései ne továbbját érte el, ezennel felszólítom ünnepélyesen a’ 
szerkesztőt, hogy azokat minden időhaladék nélkül kiadni siessen, mert a’ vi
lágot nem szabad véka alá rejteni, ’s mert jól tudom , hogy azoknak kiadását 
a’ halhatatlan szerző keményen meghagyta önnek, ő lévén az, ki saját szavai
ként ,,megakarja holmi Yörösmartyknak és Petőfiknek m utatni, hogy mint 
kell jó magyar verseket Írni.“ U ram , szerkesztő uram , ön vétene a’ haza, az 
emberiség és a’ túlvilág ellen, ha e’ szellemi kincseket még továbbra is heverni 
hagyná szerkesztői fiókjában, megfosztaná olvasóit a’ legmagasztosabb élvezet
től , a’ halhatatlan szerzőt pedig babérkoszorúja legszebb leveleitől. Azért hall
juk őket — Reményiem, hogy ezen felszólalásom az irigység minden gya
núját tisztára elhárítja rólam , világosan kitűnvén ezáltal, hogy Hugo Károly 
dicsőségének még addig rejtve levő sugarait az én erélyes felszólalásomnak kö
szönheti a’ világ. R h a d a m a n t h u s .

*) Nem adtam ki, mert véleményem szerint nem jók. Szerk .
*'") Mi, a’ mennyire tudtuk becsülni Hugo drámái talentumát, lyrai tehetsé

geire épen olly keveset adtunk. Ezen verseket soha sem fogtuk volna közleni. Illy 
rósz verseket Tinódi Sebestyén óta nem olvasott a’ magyar közönség. (Ez is első 
eset, hogy szerkesztő a’ lapjában kijött verseket illyformán ajánlja.) Jelen felszólítás 
után kényszerítve vagyunk ezeket közölni, mit nem örömest teszünk, annyival is 
inkább, minthogy a’ hazának ollyszerü leköpködése után, minőt Hugo a’ ,Spiegel
ben elkövet, illyen hazafiui ömlengéseket nevetséges paródiának tartunk; mégha 
komolyan volnának is mondva ezen hízelgések, fejet csóválnánk rá , annál inkább, 
midőn tettei által bevallja a’ szerző, hogy az egész csak álarcz volt, és comédia ját
szás. Nekünk az illyen tréfák szivünk mélyéből keserűn esnek. Mi az embereket nem 
gyűlöljük 's megsiratjuk őket, ha bennök csalatkozánk és senkinek elestén nem ütünk 
hahotát. De nehogy azt higyje a’ közönség, mintha mi bosszuállásból vagy épen 
irigységből eltitkolnók Hugónak hozzánk beadott verseit, ime közöljük azokat, annyit 
azonban tisztelt felszólító űr is megengedend, hogy ezekkel lehető legkisebb helyet 
hagyjunk lapunkban elfoglalni:

HONÜDV.

Hazám, szerette jó hazám (!) 
Virulva újra szép Dunán — (?!)
Hol szőlő szembe nap merül;
De napban is szemed derül,
Derítni régi híredet (?)
Vedd dalban üdvözlésemet.
Hazám , örökre szép hazám (2!)
Az isten áldva, jó anyám! (3!) 
Neked lehinté mindenütt 
Egéből földi kincseit 
Zöld honköténybe (!) bárha vagy 
Biz’ olly henyész már szinte nagy.
Hazám, megáldott nagy hazám ((!) 
Úgyan kapál búgondot ám,
Mikor pogány félholdja szállt,

’S magas fejed fölött is állt;
De rázva Hősi homlokod 
Leráza hegyke bancsokot (???)
Hazám , vitézszivü hazám ! (5!)
Az ég teve fejedre lám 
Csendbéke zöld koszorúját, 
Lecsendesítni szüd buját,
Mivel föláldozál sok vért 
Szabadságért, az stenért.
Hazám, babéi'fejü hazám! (5 6 7!) 
Soká pihentél dús Dunán; (?)
D e , mint körúlöd ütközött 
Sok ingó nép, vihar között 
Békére raktad a’ törvényt (?) 
Szabad nyugott oroszlánként.
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NEMZETI SZÍNHÁZ.
Egy-két szó LEONA előadásáról.

Az 1847-dik évi drámai előadások sorát Leona rekeszté be , a’ rég nem 
lá to tt, sokáig méltatlanul mellőzött Leona. Soha ünnepélyesebb érzéssel, soha 
elfogultabban színházba nem léptünk. A ’ boldogtalan ifjú szerzőt, ki e’ darab 
legtöbb eszméiben lelke fájdalmát rakta le , az előadás előtt 14 nappal temettük 
a’ hideg főidbe, ’s azóta ez volt az első előadás, melly darabjait egyikét érte. 
A ’ nagy közönség következetes maradt magával, azaz: jól tudván, miszerint 
ma színházban nem csak szem- ’s fülekre , de lélekre is volna szükség, miként 
máskor, most is honn maradt. Kár is lett volna gúnyt űzni az elhunyt költő 
elmemüvével holta után. De a’ kevés választottak, kik gondolkozni még nem 
restellnek, eljövének , ’s ha nem csaltak szemeink, a’ közönség, melly Leonát 
nézte, nem ama’ kedvtelésnek áldozó élvsovár színházi közönség v a la , melly 
minden áron csak mulatni ak a r; az egy templomi gyülekezet volt , melly he
lyére leigézve, rendült kebellel hallgató egy túlvilági szellem hangjait. Emlé
kezzünk vissza Leona első adatására. A ’ lapok legnagyobb része határt nem 
ismert gáncsoló b írálatában, ’s a’ Szerzőtől, ki mint éji kisérteteitekkel úgy 
küzdött e’ darab nagyszerű eszméivel, minden tehetséget megtagadott. Úgy lát
szott , az ó év utolsó drámai közönsége igazságosabb volt a’ halott iránt. A ’ 
fájdalmas húr zengése, melly mint enyészet fuvalma a’ darab minden accordjain 
végig sir, ezúttal résztvevőbb keblekre talált. Úgy tetszett, mintha ama’ halott 
ifjút látnok az éjfél kisértetesen méla óráiban sápadtan ülni asztala mellett, ’s 
e’ halálszagú eszmékkel küzdetni. ,,Eljő az idő, midőn elhervad a’ tavasz, az 
ősz, elhallgat a’ csermely, kihal az élet és a’ gondolat.“ — E ’ kisértetes refrain 
emelkedik fel a’ darab folyama a la tt, mint egy ravatalra helyzeti halálfő, melly - 
nek meredt homlokára memento móri van Írva. — ’S ki mondja meg, nem azon 
perczben barátkozott-e meg a’ halál eszméjével a’ boldogtalan ifjú, midőn Leo
néja agyában megfogamzott. Oh, mert ne higyjétek, hogy egy valódi költő ke
délyén olly eszmék , minők e’ Leonéban vannak , nyomtalanul suhanjanak ke
resztül. A’ genius egy fukar szellem, melly csókját nem adja ingyen az érte

Hazám, jogállamos hazám! (8!)
Szilárd erőd a’ büszke gyám, (?)
Azért cselt esze vehetél;
’S tört régi búban új kötél (?)
Szoríta gyönge népeket,
’S ekét fogál iga helyett.
Hazám, szerette hú hazám! (9 !)
Tavaszszal olta szent István 
Szabadságodba hú vallást 
’S barátságodba szent írást:
Azért virulsz bár vész alatt,
Azóta jámbor és szabad.
Hazám, hivő nyugott hazám! (10!)
Ébren te vagy, ’s megint vidám;
Habár soká szemed merült 
Bugondba , most megint derült,
Keresni régi híredet,
Találni teljes üdvedet.
Hazám, iparkodó hazám! (11!)
Immár mosolygsz dicső anyám (12!)
Midőn igaz nemes fiad (?!?)

Szegény hazafiaidat (!?!)
Segéli, hogy fólálljanak (?!?)
’S egyenlő útra szálljanak. (!?!)
Hazám , nemeslelkű hazám! (13) 
Szabadságlombot oltadám, (?)
Mi mindig újra viruland ,
Mit isten is jutalmazand ,
Mivel szabad , ha terjedett, 
Szabadságod nagyobbra lett.
Hazám , kifejtőző hazám ! (14 !)
Elé tovább. ’S lehetsz vidám!
M ert, míg körül minden gyöngül, 
Ifjú erőd csak ép’ kinyil:
A’ múltad in t: becsed szerint, 
Jövendőd üdét újra hint.
Hazám, imádott szép hazám! (15!) 
Jövő napod ragyog reám ,
’S derülve látom üdvedet,
Merülve hírbe szemedet,
Áldatva égtől érdemed —
’S hozzá vedd üdvözlésemet.

H u g o  Kár o l y .
A ’ tizenharmadik verset a’ ,Spiegelében mondta el a’ szerző, melly is 

így hangzik: Hazám, háladatlan, hijjábavaló, élhetetlen hazám!
(A’ többi következik.)
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csengő homlokára, hanem egyik kezével a’ költői ihlet drága kincsére mutat, 
másikkal a’ szenvedés tövis koszorúját nyújtja. ’S ha a’ költő dicsőségét irigy- 
litek , gondoltok-e ugyanakkor megszaggatott lelkére, mellyen költészete fáj
dalmait megszülte.

„Mi hát az a’ hír , a’ költőnek híre ,
Hogy annyi a’ bolondja és irigyel“ 

igy kiált fel keserűen legmélyebb érzelmű fiatal költőnk, és méltán.
De a’ genius csókja ollyan, mint a’ végzet forgószele, melly az örök 

bolyongás mysticus emberét akaratlanul is tovább ’s mindig előre ragadja. ’S a’ 
költő nyomain talán virágok sarjadnak , illatjuk talán gyógyító balzsamként 
száll alá a’ szenvedő sebeire, de egy lehet mégis boldogtalan, ’s ez — maga 
a’ költő.

’S kétszeresen boldogtalan iíju t e , ott a’ temető fagyos ölében! — te ge- 
niusodtól egy ajándokot kapál, a’ társasági nyomorok Pandora szelenczéjét, ’s 
érző lelked ebből merített fájdalmának egy részét letevéd e’ Leonában.

Eli soha embertársaiért nem érzett, kinek gondolatai soha magasabban 
nem jártak a’ földtől, mint egy denevér röpülése , egy szóval: ki nem szenve
dett és pedig magasb szellemek módjára, azé rt, mert szereié az emberiséget, ’s 
fájt azt lealázva látnia, az Leonát soha megérteni nem fogja. — Leona csupán 
szenvedéstől ihletett kebelnek van irva.

Nem tudom, méltatták-e a’ tudós criticusok amaz időkben e’ darabot 
annyira, hogy tartalmát híven közöljék; — de az én lelkem annyira telve van 
e’ darabbal, hogy kénytelen vagyok, annak főbb momentumait e’ helyen is 
elmondani. E ’ lapok közönsége tán elnézéssel lesz irántam, hiszen a’ holt köl
tőre nézve úgy is beállt már a’ síri hallgatás időszaka ; illő , hogy legalább egy 
pár hétig még beszéljünk róla valamit, — aztán úgy is minden néma lesz, mint 
ama’ szegény halott-ott künn.

Mint fentebb említők, Czakó Zsigmond Leonában a’ természetileg észsze
rűt küzdésben állítja fel a’ társaságilag tényszerűvel.

Messze a’ világ zajától a’ természet kebelén egy háromtagú család enyhet 
és nyugalmat élvez , egy agg férfiú, és egy fiatal szerető pár. Az utóbbiak bol
dogok , mert boldogságuk öntudatával nem bírván, nem ismerik a’ boldogta
lanságot sem. Az aggférfinak az emberi társaságban kapott sebei behegednek, ’s 
boldognak érzi magát ő i s , mert gyermekei boldogságában él.

’S mi háborítja legelsőben is a’ hármas boldogságot? — Az élet kénysze
rűsége. A z  ifjúnak utaznia kell, elhagynia, kik őt eddig egyedül értették, ’s ván
dorútra kelnie az emberek hideg társaságába, hogy keserű csalódásokon vásá
rolja meg az élettapasztalást.

Az elválás, már az együttlét boldogságának, ’s a’ vesztés fájdalmának 
öntudatára ébreszti a’ szeretőket.

Az elválás édes kínos percze ad léteit a’ fiatal pár szerelme zálogának.
Lehet-e egyszerűbb, ’s lehet-e gazdagabb költészet, melly a’ férjétől meg

fosztott nőnek annak második énjét épen az elválás órájában adja kárpótlásul, 
hogy az anya szerelmének tárgya legyen!

Azonban a’ társasági ferdeségek ellen fellázadt ifjú vándor bebörtönözte- 
tik , ’s csak mint ki-kiáltott döre kerüli el a’ hóhér bárdját.

Ezalatt a’ bosszú lopódzik a’ csendes kunyhó boldog falai közé, és a’ tá r
saság mételyei közöl csak egyet, a’ vakbuzgóságot, gyújtván fel a’ természet 
gyermeke ártatlan kebelében, már két nap alatt három élet örömvirága hervad el.

És a’ nyugalmában feldúlt, önmagával meghasonlott lélek előtt a’ cser
mely h a llg a t, a’ szellő nem édes susogás többé, hanem bú sóhaja , a’ madár 
elhagyva énekét, elfut előle.

Rendkívüli a’ hatás , mellyet az elveszettnek hitt Aquil megérkezése elő
idéz. Még nagyobb, midőn az elkövetett vétektől mardosott kedélyek a’ vég
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óráján megdicsöült ósz családfő áldásáért kétségbe esett mohósággal esdekelnek. 
Legfőbb fokra hág e’ hatás a’ felfódözés pillanatában.

Milly gyönyörű eszme az, hogy a’ sír szélén álló agg szent természetbeni 
megrázkódtatott hitét az utolsó vonaglás görcsös ölelésével szorítja utolsóra is 
kebléhez, ’s e’ hittel múl ki a’ világból.

Milly gyönyörű költészet, hogy a’ megmérgezett keblű, de vétektől 
tiszta anyának szíve utóbb is azon őrömben reped meg , hogy nem ő volt gyer
mekének vélt gyilkosa.

És az emberiség iránti hitében megtört, családi szerelmétől kirablott, re
ményét vesztett kebel üregét a’ fagyos közönyösség foglalja el.

Mind ezen momentumokat, valamint az egész darabot legkisebb részle
tekig kitűnő szorgalommal emelék ki az előadó színészek. Egressy az ősz Erast 
magasztos jellem ét, Laborfalvi Róza a’ kínban megkövesült keblű kisértetes 
Leonát, Lendvayné a’ természet fogékony keblű gyermekét, a’ megmérgezett 
keblű, ’s vétkének öntudatára ébredt anyát meghatólag adák. Különösen meg
ragadó volt az utóbbi játéka akkor, midőn megtudja, hogy gyermekét nem ő 
gyilkold meg. Hangos örömsikoltással megindul, de lábai legyökereznek, — 
agyát az öröm , mint egy szédülés fogja e l, ’s bódultság okozta kerengés köze
peit vergődő kezekkel rogy össze. Mind ezt Lendvayné művészileg adá. — 
Lendvay is mint A quil, helyén volt.

Mi már e’ darab költészetét illeti, az meglehet, sokak előtt sötétnek 
tetszhetik, de a’ fájdalom, melly itt nyilatkozik, való, — fájdalma a z , egy 
nemesen érző kebelnek, melly Prométheuszként lebilincselve, látja az emberi
séget, előitéletek és zsarnokság lánczaival a’ nélkül, hogy közeledni látná az 
óhajtott szabadítót.

’S ha a’ müvet mint drámát tekintjük, igaz, hogy a’ dráma olly tér, 
mellynek határai művészi forma, tehát idő és tér tekintetében nem elég tágasak 
a r ra , hogy olly nagyszerű eszmének, minő a’ természetileg észszerű és a’ tá r
saság iig  tényszerű egymásrai hatását egyénítve egész részletességben felmu
tassa. De azt meg kell vallani, hogy a’ mennyire e’ tekintetben a’ tökélyt meg- 
közelítni lehet, annyira megküzelíté azt Czakó Leonéjában; — ’s ha tévedt az 
irányban, ő még tévedésben is nagy szellem vo lt, sokkal nagyobb mint azok, 
kik alantjáró meséket tetszés zaja közt vivének keresztül a’ színpadon. És mi 
valóban csudálkozunk rajta , hogy míg a’ critica, mint fentebb említők. Leona 
bírálatában Czakótól csaknem minden tehetséget megtagadott, addig pedig Hugo 
„Világszinjátékát“ még olly lapban is , minő a’ néhai Szemle vo lt, mellynek 
irói különben a’ legszebh képet is csak úgy szokták dicsérni, ha rámája is te t
szett nekiek, — majdnem az egekig emelék. Pedig mindkettőben ugyanazon — 
ha tetszik , tévesztett — irány van. Csakhogy Hugo a’ maga természet fiában 
fellépteti a’ physicai erő diadalát a’ társasági puhaság ellenében, ’s a romlatlan 
szív egykét vonását csupán mellékesen festi, míg Czakó eszméje sokkal óriásibb, 
mert ebben a’ lélek, a’ szellem fődoloo-.

A ’ két darab sorsa között különbség az , hogy Leonát csekély számú kö
zönség látogatja , a’ Világszinjátéka nagyszámú közönség előtt adatik.

Czakó Leonéja adatott az év utolsó drámai előadása napján, kevés számú 
’s borongó kedélyű közönség előtt, Hugo Világszinjátéka az új év első napján 
kivilágított tele színházban.

Az összeállítás nem rósz, — Czakó Zsigmond már csak a’ borongós múlt 
visszaemlékezésében él, Hugo Károlyra pedig fényes jelen várakozik—Párizsban,

Esztendő első napján : V i l á g  s z i n  j á t é k a  , irta H u  go K á r  o l y. —- 
Azt mondják, hogy ha az ember esztendő első napján ittas, egész esztendőben 
ittas leend ; ha a’ szakácsnő esztendő első napján kozmás ételt főz, egész esz
tendőben ollyat fog főzni; kit esztendő első napján megvernek, ?65 nap egy-
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más után egyebet sem fog kapni, mint ütlegeket; — ebből az következik, hogy 
mi e’ ránkszakadó esztendőben egyebet se lássunk, mint csupa merő Hugo Ká- 
rolyokat. — Már édes szép szerkesztő ú r , lia a’ helyett, hogy ö n t  csábítá el, 
— e n g e m  vitt volna rá a’ philantropia, hogy azon bírálatot Írjam, mellyet ön 
írt egy időben e’ műről, most vagy minden áron bevásárolnám azt az igazgató
ságtól, és elrejteném olly sötét helyre, a’ hol emberi szem rá nem akad, hogy 
legalább a’ ki még nem látta, higyje azt, hogy igen szép 0? vagy pedig megval- 
lanám , hogy nem is láttam a’ megbírált darabot 2), vagy azzal védném magam, 
hogy azt a’ czikket, mellyet írtam , távol lévén, nem olvashattam e l ; egy szó
val menteném magamat élethalálra, mert bizony silány szemfényvesztés ez az 
egész comoedia: nem dramatisált allegória az , sem ideaiisált dram a, minőnek 
ön á llítá , hanem antropomorphisált menageria. — Ön , tudva v an , hogy igen 
j  ó ember 3) , önből válhatik még j ó férj , j ó családapa, j ó keresztény, de 
criticusnak nem született ön, mert criticusnak nem szabad j ó n a k  lenni; ön a’ 
szánalom szemüvegén keresztül nézte e’ színmüvet ’s ez ön s z i v é n e k  becsü
letére válik, de az illyen philantropicus czukor elrontja a’ critica f o g a i t ;  — 
hol itt a’ nagyszerűség? tán az a’ magas sarkú cothurnus , mellyben a’ darab 
minden személye botorkáz? Hol a’ ragyogó költői képek? tán azon teleszájjal 
vett mindennapi flosculusok, miket a’ rhetordiák a’ topicus locusokból, az an- 
thologiából ’s a’ gradus ad Parnassumból tanul ? Pazarlás napfénynyel, virág
illattal, üstökös csillaggal, oroszlánokkal, sasokkal, bikákkal, ’s mindennel, 
a ’ mi pénzbe nem kerül! hol itt a’ drámai hatás? Tán mikor Dulce Lendvay 
előtt térdre hull, ’s azt mondja neki: te isten vagy! azután meg Lendvay hull 
térdre Dulce előtt: de bizony, te vagy isten! ’s összevesznek rajta , hogy 
mellyikük hát az ember ? vagy mikor Ordogno testvérének lelke fehér szűrben 
megjelen, ’s ollyanokat m ond, hogy a’ közönség a’ hasát tartja nevettében? 
vagy mikor Dulce elveszi a’ kardot Lipitlotty uram tól, ’s egy felül a’ szerecsen 
nyaggatja Sancho gazdát, más felül pedig a’ bolond — ,,ha te ütöd az én zsi
dóm at, én is ütöm a’ te zsidódat?“ Milly gyermekes, milly együgyű phantasia! 
ennél Csokonai ,Karnyóné‘-ja is több drámai tanulmánynyal van írva 4). K ét
ségbe tudnánk esni az igazgatóság Ízlése felől, melly e’ színmüvet olly nyakra- 
főre , és épen az év első napján ada tja , ha más felől meg nem nyughatnánk 
azon vigasztalásban, hogy mind ez csupán nagylelkűség gyakorlása végett tör
ténik ; gondolván, hogy ki minket sárral haj igá i, hajigáljuk mi azt vissza pis
kótával. 5) R h a d a m a n t h u s .

0 Nehéz volna Rhadamanthus uram, mert németül nyomtatásban is meg van.
— 2) De már azt nem teszem Rhadamanthus uram! — 3) Vájjon, mióta? — 4) Az
egészből csak az tűnik ki, hogy nem vagyunk egy véleményen , hanemazért jó bará
tok maradunk. * Szerk.

5) Nincs önnek valami különös igaza. Hugo Károlyt mellőznünk nem szabad, 
mert ő ez ideig is azt hányja veti, hogy ő Szigligeti miatt van hátratéve, a’ mi nem 
igaz. Valami kisszerű erőködés volna egy nemzeti intézettől , egy irón azzal akarni 
boszút állani, hogy eddigelé adatott müveit egyszerre a’ szegletbe hányja, különben 
is azért, hogy Hugo, mint ember, gyarlóképen viselte magát egy őt nemeslelkűen 
pártolt nemzet irányában , benne a’ költőt megvetni nem szabad; megvalljuk , hogy 
őt , mint embert, eddig sem tartottuk valami bámulásra méltó patriarchalis ártatlan
ságnak, de költőisége irányában maradunk eddigi véleményünk mellett; az által, 
hogy ő tizszeresen túlbecsüli magát, nem veszti el létező értékét, •—arrogantiájaért, 
dölyfös hetvenkedéseiért tessék őt kinevetni vagy megöklözni; de poezisának hagy
junk békét, mert ez van és marad. Mi az igazgatóságot és az év első napját illeti, 
tudnunk kell, hogy az év első napja csak délig hétköznap, délután ünnep , ’s igy a’ 
közönség ünnepi közönség. Van pedig a’ darabban sok czifra öltözet, egy tarka bo- 
hócz , egy szerecsen , egy vad ember, egy remete , egy tigris , egy vad disznó, van 
benne egy bikaviadal, Szákfy úr hárfázik , Sz. Lila férfinak öltözik , még tán , ha jól 
emlékszem, görög tűz is van benne , "s hogy mind ez nem csekély élvezet a’ közön
ségre nézve ollyan napon, mellynek délutánja vasárnap , azt ön maga édes szép 
Amaranthus úr is szives lesz nemde elismerni? Szerk .
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MI HÍR BUDÁN?
— Mégis csak csúnyaság ettől a’ szerkesztőtől, hogy újesztendő napkor 

senkinek sem kivánt boldog újesztendőket! Minden kéményseprő, vargainas, 
házmester, lapkihordó, dajka, borbély, czédulaosztó, lámpagyujtogató, mar- 
queur, pinczér, kintornás eljő az emberhez illyenkor újévet köszönteni, szépen 
leveszi a’ kalapját, megtörüli a’ lábát odakinn ’s rithmust mond , vagy tarka 
bilietet hoz, ’s megkapva érte a’ maga húszasát, hátrakapar és távozik; csu
pán ez a’ szerkesztő állít be föltett kalappal és a’ nélkül, hogy verset mondana 
az újévre! hát hol jártunk iskolába, a’ hol igy tanulják az emberséget? Más 
szerkesztő egész litániát tud tartani az előfizetők magasztalásárailly alkalomkor; 
perse a’ tatár sem olvassa, de ez a’ tisztelet végett történik; tán bizony magának 
eltört volna a’ szája bele, ha egy pár áldás, békesség kiszaladt volna rajta?

Azon határ újévi megtisztelés közül, melly nálunk halomra gyű lt, leg
eredetibb egy, mellyre ez van Írv a : „Kívánok nagy jó  uramnak b o l d o g  ú j  
e s z t e n d ő t ;  magamnak pedig egy h ú s z a s t . “ Jövőre ez leend mintája újévi 
tisztelgéseinknek; majd ha dönteni fogjuk, mint Bosco a’ kalapból a* virágokat, 
toliunkból a’ sok áldást , kecsegtetést; zárjelben mindig odaképzeljük a’ fehér 
sorok közé — (az Életképek előfizetési díja helyben 5 forint, helytelenül 6). — 
Hazám lelkes ifjai, adjon az ég tinéktek kitartást a’ jóban, bőséget az erszény
ben , holdfogyatkozást a’ keserűségekben. (Előfizethetni Pesten Länderer és 
Heckenast kiadó hivatalában), honunk kecsteljes szépei, kikre az ég is mo- 
solygva tekint le , legyen a’ ti éltetek egy szüntelenül tartó farsang, minden 
héten hét vasárnap, úgy hulljanak az imádók a’ ti utaitokra, mint a’ túzokok 
a’ pusztában bujdosó Izrael fiai elé, ’s Venus bűbájos öve, melly az örök szép
ség talismánját foglalja magában , legyen a’ tiétek (nem különben minden cs. 
kir. postahivataloknál.) Hazám, imádott nemzetem, te bátrak és vitézek hazája, 
legyen a’ te jövendőd ragyogó, mint a’ tengerből felkelő nap , melly arany su- 
gárait a’ népeken és országokon szétlövclli (a’ melly postahivatalok 10 előfizetőt 
gyűjtenek , a’ 11-diket ingyen kapják.) Te pedig, oh nagy és térés világ, légy 
boldog kelettől nyugotig és — magyar . ’S összes emberiség, te , kinek boldog
ságáért fárad kebelünk, te , kinek ügyét szüntelen szivünkön hordozánk , kiért 
élni és halni készek vagyunk, dicső ezer millió főre menő emberiség — — 
fizess elő lapunkra.

— Egy Temes megyei faluban műkedvelők játszottak jótékony czélokból. 
Legelső előadásuk Griseldis lett volna, mellyet is az uradalmi pajtában szép 
pipaszó mellett már-már végig ledolgoztak, midőn a’ közönség táblabirandó 
személyzete, mellynek mind azon perczig gyilkosul tetszett a’ darab , míg Per- 
cival a’ feleségével gorombáskodik, mondván, hogy ez nagyon jól van, hadd 
tanuljanak belőle az asszonyok; midőn az utolsó felvonásban Griseldis 
nem akar visszamenni az urához, felkanyarodik a’ férfi nézőség, elkez
denek kiabálni: vissza Griseldis, vissza kell menni, engedelmeskedni kell 
az asszonynak, vissza Griseldis! Perse a’ műkedvelő Griseldis szerepében 
nem volt az , hogy visszamenjen , improvisálni pedig nem tu d o tt, a’ közönség 
azonban érett almával kezdett fenyegetőzni, ’s a’ darabot nem lehetvén végig 
játszani, kiki visszakérte a’ maga belépti díját, a’ műkedvelők az elégett gyertya 
és felhasznált pirosító árában elmarasztaltatván. Másnap azonban a’ műkedvelő 
igazgató házról házra já rt tegnapi vétségéért ünnepélyes megkövetéseket téve ’s 
az nap estére újra Griseldis adatása lön hirdetve, nyilván kiíratván a’ szinla- 
pokra, hogy Griseldis ma este, mint engedelmes és hűséges hitves társ, férjé
hez , tekintetes nemes Percival úrhoz igenis vissza fog menni.

— Rohan Mária legközelebbi előadásakor Bognár énekelt a’ színpadon, 
Wolf pedig tapsolt neki a’ páholyban; jobb szeretnők, ha megfordítva volna a’ 
dolog, Wolf énekelne a’ színpadon, Bognár tapsolna neki a’ páholyban.
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— A ’ „szerelemvadászok“ előadásánál Szentpétery, mint vőlegény, pál- 
ezájára annyi bokrétát rakott ; hogy karácsonfának is leszúrhatta volna 
akárhova. Egy elmés hölgy azt az észrevételt találta rá  tenni : hogy még csak 
egynéhány sóspereczet kellett volna pálczájára fűznie, hogy semmi se hiá
nyozzék róla. — Azonban csitt! a’ nagybácsi nem szokta szeretni a’ tréfát.

—- Egy öreg úrnak az a’ jó szokása volt, hogy senkinek sem adott pénzt 
kölcsön. „Látod öcsém, szokta mondani a’ pénztkérőnek, ha nem adok, akkor 
még csak te haragszol; de ha adok, akkor majd mind a’ ketten haragszunk.“ 
Aranyos életmaxima!

— Ugyan kérem — tisztelt színházi rendezőség, nem méltóztatott hírét 
hallani holmi angol drámairó Shakespearenak ? I r t ám ez a’ fiatal ember egyszer 
másszor meglehetős szinmüvecskéket, nem ártana talán néha, — például két 
hónapban egyszer — egyiket vagy másikat bemutatni a’ tekintetes közönségnek? 
Mit szólnak önök hozzá? Próbálják meg. Hátha nem lesz valami nagyon rósz?

— Híre já r : hogy a’ nemzeti színpadon az „Álmok“at szándékoznak 
előadni. „Hideg sejtelmek mászkálnak hátamon!“

— Az árnyékszinházban hír szerint i g e n  h a n g o s  a’ levegő. — Az 
ünnepekben ugyanott műkedvelő gyermekek debuttíroztak; a’ közönség sírt elér- 
zékenyültóben, a’ Pester Zeitung megszámlálta a’ könnyeket. Mire nem vihetik 
még ha megnőnek!

— Yáczon német színészek jártak , ’s hogy a’ közönség kegyeit részükre 
megnyerjék: magyar szinlapot hordának szét a’ német előadás hirdetményéül. 
Lehetett azután olvasni a’ színlapon: „ A’ német szinésztársaságtól Lederer Lipót 
igazgatása alatt adatik : a’ H o l t a k  L o p ó ,  vagy a’ Házasitás a’ Siral. — 
Személyek Avelli Ferdinand, első könyvtartó (ad formám: sótartó , borstartó) 
Francois, szolgáló Avellinál (ez NB. férfi), Fridrike komornya, -— James pa- 
mukfonnó. Történethelye : az arany szarvas czímű vendéglőben. — De bizony 
haladunk.

r

VJ

— Oroszhegyi József folyóiratának III . füzete is kikerült sajtó alól. Tud
niillik a’ „Honleányok könyve. Ajánljuk a’ honleányok figyelmébe.

— Emich Gusztáv Petőfi verseit második kiadásban nyomatja, ez zseb- 
formatum lesz — az utósó ív e’ napokban hagyja el a’ sajtót.

— Egyik honi kisvárosunkban a’ városi irnoki-hivatal a’ számadásba 
k é t  a k ó  ó b o r t  is felsorolt. A ’ számvevő hivatalnok nehézséget formált a’ 
positió ellen , míg meg nem magyarázták n ek i: hogy az tintatöltelékül használ
tatott fel. — Ez alkalommal eszünkbe ju t uralkodó fejedelmünknek egy igen 
elmés észrevétele, mellyet tőn , midőn legelőször Komárom várát m eglátta; 
nagyon látszott rajta csodálkozni: hogy ez a’ vár nem fekete! M iért kellene 
feketének lennie ? kérdezők tőle. „Mert én azt h ittem , úgymond, hogy ezt 
rendesen tintával meszelik.“ — Abban az évben n e g y v e n e z e r  f o r i n t  
á r r ú  t i n t a  volt feltéve a’ várépítési számadások rovatába.

— Egy most keletkezett német lap szerkesztője 50 heverő kávéházi ül
nököt bérelt ki havonkint 10 forintjával azon czélra : hogy azok egész nap 
tartsák kezükben az ő lapját, és tegyenek úgy, m i n t h a  o l v a s n á n a k  b e 
l ő l e :  — ollykor kaczagjanak fel és kapjanak görcsöket a’ hangos hahotától; 
mintha halálosan nevettető élezekre akadtak volna; majd ismét öltsenek komoly 
képet, kezdjenek el meglepetni, tekintsenek hol a’ körülállók szemeibe, hol a’ 
lapba vissza ’s rendkívüli bámulás legyen arczaik kifejezése; tovább olvasva 
kezdjenek fázni,reszketni,nyitott ajkakkal, felmeredő hajakkal, kékülő, zöldülő 
arczczal, fehérével felforduló szemekkel bámuljanak a’ nyomtatott sorokra, ne kí
méljék a’ „hah!“-té s  „huh“-t; rúgják ököllel, csizmával a’ szomszédaikat elra
gadtatásukban,’s néhanéha ájulva essenek a’ szók alá az elviselhetlen kéj és gyö
nyör miatt. . . . Az első nap estéjén a’ b é r l e t t  o l v a s ó k  közül megszökött
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huszonöt, a’ második nap húsz, ennyi opiatumot nem bírhata el emberi gyom
ruk. A ’ hűségesen megmaradt öt olvasó közül az első megdőrült, a’ második 
örökre elalutt, a’ harmadik pedig felakasztá magát, csupán a’ két utósónak 
nem lett semmi baja, miután az egyik németül nem é r t , a’ másik pedig olvasni 
nem tud.

— Jövő szombaton fogja első mnemotechnicai fólolvasását tartani az el
lenzéki körben hírneves hazai emlékezettanárunk Lichtenstein. Szándéka nem 
esak próbákat, hanem egyúttal tanitási órákat is adni jeles művészetéből, melly- 
nek erejével még azt is megtudhatja az ember néhány percznyi gondolkozás után 
mondani : hogy 1596-ik május 5-én szerda volt-e vagy szombat?

•— A ’ Privorszky által adatott zenepróba német programmja ellen bekül
dött vádat nem adhatjuk, miután Privorszky személyesen elismeré : hogy ez 
nem honárulásí szándékból, hanem hatáskörén kívül eső tévedésből lett megro
vás oka. Hihetőleg rajta leendek az illetők : hogy hasonló tévedések miatt jö 
vőben nemzetiségünk rövidséget ne szenvedjen.

— F i g y e l m e z t e t é s  a’ d r á m a í r ó k h o z .  — 1’ nemzeti színház 
titkára, Szigligeti Eduárd úr, saját kérelmére az eredeti szinmüvek átvételé
től feloldoztatván , a’ dramabiráló választmányhoz benyújtandó eredeti színmü
veket ezentúl közvetlenül a’ választmány jegyzője , E r d é l y i  J á n o s  úr ,  ve- 
endi át ’s bírálat után az el nem fogadottakat ő adja vissza : azért kérem az 
illetőket, méltóztassanak magokat ez uj intézkedésekhez alkalmazni ’s müvei
ket Erdélyi úrhoz utasítani (lakása a’ Sebestyéntér és zöldfa-utczára néző sarok 
házban, a’ 297. szám alatt, 2. emeleten.) — Az eddig benyújtott színművek 
Szigligeti úrtól vitetnek el. P est, január 6. 1848. — B a j z a  J ó z s e f  m. k., 
a’ nemzeti színház igazgatója.

Farsang elején szóljunk a’ nemzeti tánczról!
Midőn az első magyar társas tánczról megismerkedett a’ közönség, én is 

emeltem szót a’ körtáncz m ellett, ’s ha fólszólalásom nem sokat használt is , dé 
hiszen mit sem á r to tt, és az egész honban kielégítőleg terjedett a’ körtáncz, sőt 
Bécs és Párizs egyet termeibe is fólvítta magát; most, ha nem egészen is, ke
vés híjával tőnkre van téve a’ Körtáncz, a’ többi társas magyar pedig mint sze
rencsétlen speculant föltűnte után csakhamár nyakát szegte, ’s mi ennek oka ? 
nem egyéb, mint speculatio, a’ tánczmesterek speculatiója. Tehát ajtót kell 
mutatni az illy tánczmestereknek. Szőllősy szerencsés gondolatját megirigyelve 
a’ többi tanító, mindenik újon törte fejét, ’s mint a’ Kjs tükör mondja, orosz: 
poroszt, nemes még néme£ és zsidó is magyar tánczot componált, ’s nyakra 
főre tanította. Az igaz, kivált eleinte nagy lármát idézett egy-kettő elő , de ez 
szalmatűz volt, a’ magyar szerkesztők közöl is többen hibáztak, midőn az illy 
fattyúvirágokat magasztalok; míg csekély nyavalygó élet után mindenik kivé
gezte m agát, sőt magán a’ körtánczon is eret vágott. —■ Most menjünk a’ ma
gas köröktől a’ legegyszerűbb polgári mulatságokig, sehol magyar társas tán
czot nem találunk , a’ múlt farsangon csak egy vigalomban jutott a’ körtáncz 
tánczrendbe, de emberre nem ta lált, szóval a’ sok éretlen gyümölcscsel a’ jótól 
is megundoríták a’ közönséget; a’ csárdásról nem szólok , mert az általános 
kedvezménynek örül, mit szinte Szőllősy úrnak köszönhetni. — Miután a’ ta 
pasztalás azt mutatja tehát, hogy a’ magyar társas táncz tökéletes kihalását a’ 
veszedelmes versenynek tulajdoníthatni, igen jól fogja tenni mindenki, ha a’ 
körtánczon kívül más társas tánczczal tolakodó mestereknek ajtót m u ta t, ’s 
Szőllősy úr is csak saját szerzeménye öregbítésére dolgozandik, ha azon haszon
talan Koszorú, Vigadó, Társalgó, Füzérke, ’s mit nem tudom miféle nyegle 
vázokat tanítani nem fogja, igy még remélhetjük, hogy a’ Körtáncz ki nem 
vesz , ’s nem csak ízlés, de nemzetiség szempontjából is óhajtható, hogy az a’ 
magyar körökben örökre fönmaradjon. H a l á s z  y.
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KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
BÉCS. Dicsó Mátyás királyunk híres könyvtárából ismét nevezetes könyvet 

küldtek ő fenségének Nápolyból, melly hihetőleg udvari könyvtárát ékítendi. 
Úgy szinte Berlinből is tudósítás tö t t , miszerint ott is e’ drága kincsből becses ma
radvány létezik, ha ö fenségének tetszik, megvásárolhatja. Hát a’ magyar museumot 
mikor fogják tudósítani ? ! ?

Nem hagyhatom említés nélkül nagyjaink nemeslelkűségét, kik százakat adnak 
az idevaló szegények fólsegélésére. ’S ez magában igen szép dolog; nagy lelket mu
tat, mi a szenvedőkön — bármi nemzetbeliek legyenek is — segíteni kész. Csak 
egyet szeretnék tudni, hogy ez-e az ő hazájok ? . . .  ’s ha nem ez? nincsenek-e hazá- 
jokban szegények , kik segélyre várnak, nincsenek-e szegények , kik éhhalállal küz
denek?.......’S fájdalom, vannak. De ók ezt nem veszik észre , ’s a’ külföldön iste
nített szívesség, ön hazájában részvétlenül vonul el a’ szenvedők hosszú sora mellett!!! 
Furcsa nemzet is ez a’ magyar! Még a’ jótét áldó elismerése sem tetszik neki, ha 
hazai. Külföldre megy , ott tesz jó t, hisz’ ott több lap hireszteli, hogy jót tett, van
nak Beobachterek , Gegenwartok, Humoristok , Wandererok , Theater Zeitungok, 
még magyar Ungarok és Pannóniák is , mik németül kürtölik a’ nagylelkűséget.

Kezdik átlátni itt is , hogy önálló nép vagyunk , ’s Némethon nimbusából sza- 
badítgatnak, ’s kimondják, hogy mindég fontosabb nép leszünk. Történetünket is 
leirják részrehajlás nélkül , anyanyelvűnket sokan tanulják , a’ válaszfeliratnak alsó 
tábla értelmébeni keresztül nem bocsáttatását sok idevaló főemberek is kárhoztatják ; 
— nemzeti tánczunkat járják , népdalainkat kedvelik ’s zougorázzák , — általában a’ 
részvét nagy, a’ szeretet még nagyobb, piaczunknak némethon számára megtartani 
akarása pedig legnagyobb, ’s ki mondja most már , hogy nem nagyra termett nemzet 
a’ magyar ? !! ?

Czakó sírjához áldást röpítünk addig is , mig hazatérve könnyet szentelhetünk 
emlékének. Benne nem Hugo Károlyt vesztettünk! Életével egy eredeti geniálitás 
csillaga hunyt le. Boldog új-évet drága szerkesztő ú r !!! *) P a p  K. G.

Lord P* 500 újságot tart 22 különböző nyelven, ’s tizenkét titoknokot, kiknek 
egyéb dolgok nincsen, mint azokat olvasni ’s a’ nevezetesebb dolgokat referálni. Bár
csak minálunk volna egy pár ezer darab illyen lord!

Bécsben megint új ezermester érkezett. Baron F. török sultán udvari mechani- 
cusat, ki egész eleven ágyút elvisz a’ vállán , mintegy tizenkét mázsa erejéig. Szán
déka , eleven mythologiai alakzatokat is mutatni hölgyek által.

Épen most kaptuk egy hazánkfiának ez örvendetes levelét: ,,Ez évi april hó
ban érkeztem Párizsba, gr. Apponyi György követ úr ö excellentiája által félreismer- 
hetlen magyar szívességgel fogadtatám, és egy estélyére hivattam meg, hol számos 
főurak jelenlétében , magyar népdalokat játszottam , mellyeket kitörő zajjal és öröm
mel fogadtak, némelly fris magyart négyszer is kelle ismételnem. Öröm- és remény- 
ittasan hegytam el a’ magas úr házát, érdemem feletti dicséretek és magasztalások 
között. Boutibonne ur által, kinél mindennapi vendég vagyok — Balfe, az ünnepelt 
angol zeneszerző és a’ „Theatre Majesty“ karnagya ismeretségét volt szerenesém 
tehetni, — játszottam vele duetteket, játékom megtetszett neki, és engagirozott 
solo prime hegedűsül a’ kormánya alatt álló „Theatre Majesty“ be. Mellynek tagjai 
Lablache, Fraschini, Pertiani, Mario Gardoni, Grisi Charlotte, Elssler Fanni és 
Ceritto , Tadolini, Lind Jenny. Februar 12-ikére Londonban leszek, elfogadám a’ 
szerződést ’s aláírtam. — Párizsban januar közepén reményiek egy hangversenyt 
adhatni. R e m é n y i  Ede.  — Segítse a’ magyarok istene továbbra is.

METTERNICH herczeg leánya Melania rövid idő múlva gróf Eszterházy Bá
linttal lépend az oltárhoz.

VESZTER SÁNDOR nagy hódításokat tesz Párizsban nemzeti tánczunkkal.
Egy NEWCASTLEI oktató aként festé le tanítványai előtt a’ poklot : hogy 

az egy nagy verem, melly égő parázssal van tele. Egy kis leány, kinek szénégető 
volt az az apja, szerényen megkérte e’ beszéd után a’ tisztelendő u rat: hogy, ha lehet 
eszközölje ki : hogy az ördög az ő papájánál vegye a’ szenet.

Egy svéd TÁBORNOK, ki tizenkét csatát kiállt ’s számtalan lövést és szúrást 
kapott, utóbb is egy kis vágástól halt meg a’ tyúkszemére.

Azon nevezetes személyek, kik a’ múlt évben meghaltak: JÓZSEF, Magyar- 
ország nádora. — P o l i g n a c  (kinek nevét az egyszerű C. divatbajöttekor egy tábla- 
biró igy olvasta „Pól Ignácz“). KÁROLY föherczeg.— O’Co n n e l l .  — S o u l i é  
Frigyes, regényíró. — A l b e r g h i n i  Cardinál. — K o p á c s y ,  prímás. •— M e n 
de l  s o h n-B a r t h  o 1 d y , zeneköltő. — D i e f f e n b a c h ,  orvos. — P y r k e r  
L á s z l ó ,  érsek. — C z a k ó  Zsigmond, drámairó. — Mar s  Hyppolit, párizsi 
művésznő.

*) Köszönjük drága Pap K. G. úr.





CSÁKTORNYA , télhő 2-án 1848. Csáktornyán vagyok ’S lelkem sír a’ gondolat után, 
ha végigjárom a’ vár udvarát, ’s eszembe jut a’ tiszta magyar jellem, melly a’ hős Zrinyi hon
fiúi kebléből isteni szikraként kiáradva, képes volt e’ vidéken több magyar érzelmet uraló ifja
kat körébe idézni, kik, mint bolygók a’ nap körül, körüljárák a’ vidéket, fénysugárt vetendők 
a’ szende csillagokra : fölélesztve a’ magyar nyelv iránti érzelmet a’ honleányok kebelében! — 
Hol van most a’ hős, és hol a’ magyar jellem.? — Amaz elhalt, — ’s elaljasult emez! — Ámde 
él a’ honfi kebelében ő iránta a’ hála és tisztelet, és él a’ gyűlölet azok iránt, kiket nemzedé
keikkel együtt százados választó fal különz el az édes anyától — a’ szeretett hazától! . . .

Hogy egészen ismeretlen ne legyen e’ táj előtted, ez okból vevék bátorságot magamnak, 
téged , a’ szeretett barátot, a’ hő-buzgalmú honfit tudósítani felőle. — ’S most, miután egy
két sorba jellemzem e’ táj nem-magyar népét, engedj , hogy lelki mívelödése fő helyét is meg
érintsem. — Van egy casino Csáktornyán, összesen vagy kilencz hírlapja, ’s ezek között négy 
magyar. A’közös olvasó, tekéző és kártyázó teremben a’ fő szerepet az itteni e m a n c i p á l t  nép 
viszi! . . . mint hallom, jövő évre a’ hírlapokat zár alá teendik ; nehogy, mi itt szokásba van, 
az egész hírlap elvándoroljon — a’ szépirodalom valamellyik pártfogójához.»— Többet felőle 
nem írhatok; de igen! megemlíthetem, hogy könyve egyetlen egy sincs ! — Mi a’ farsangot al
kalmasint eltemetők , most jövék a’ Perlaki sírkertből, hova a’ tél elől egy megnőtt virágszálat 
rejténk e l; szív-, kiképezettség- és szépségben e’ táj angyalát, szendeség és kellemben a’ táncz- 
vigalmak királynőjét — Cs.* Sidoniát! Sírhalma mellett láttam azt, hogy tiszta szívjóság az 
élet legfőbb java; ő , ki ezt tulajdonává tévé, halhatatlanná lön minden jobb érzésű ismerői 
emlékében! — Béke hamvainak!! — S z a l a c s y .

TATA , január 2-án 1848. Egy magyar nemes-szívű asszonyság estélyeket kezdett ren
dezni , mellyeknek föladatuk a’ zenészi művészetet éleszteni. De mi történt ? nagy ríbillio és 
gúnyhahota a’ német részen, (őket t. i. nem hivák meg, csak annyit tudván a’ zenészethez, 
mint uszkár a’ dohányzáshoz) , miért is a’ mindig kissé szégyenlős magyarok nem is igen aka- 
rának beléharapni, ’s csupán a’ fentisztelt asszonyság nemes kitörésének ’s buzgó példaadásának 
köszönhetjük, hogy e’ dicső igyekezet dugába nem dőlt, hanem inkább már mindenfelé utánozta- 
tik is. Volt szerencsém jelen lehetni illy estélyen, ’s végén csak azt sajnálhatám, hogy már 
vége van. — Egy kis megjegyzést bátorkodom azonban tenni az illetőknek, hogy t. i. különben 
igen szeretetre méltó kis magzatjaik eviczkélése helyett a’ zongorán , inkább a’ szebb darabok 
ismételtetnének, mert hiába , csak nem vagyunk mi mindnyájan édesen szerető anyák. A’ tár
salgás kivétel nélkül magyar nyelven folyt, ’s lehetett a’ művészileg betanult darabok után a' 
legnépszerűbb magyar dalokat a’ legcsókratermettebb szájacskákról hallani; még most is hal
lom belsőmben ama kellemes hangokat, ’s látom azon fekete szépségnek haragosan villogó 
szemeit. — Casinónk tagjait tegnap választék; sok vita volt, vájjon a’ törvények kinyomattas- 
sanak-e? de K. úr azon megjegyzése, hogyha eddig elvoltunk, ezután is ellehetünk Írottakkal, 
az indítvány megbukott. — Végre teljes hatalmat adok t. szerkesztő úrnak törülni vagy változ
tatni levelemben a’ mit vagy a’ mint önnek tetszik, vagy még pogácsát is süttethet rajta három 
királyok napján , mikhez előre is a’ legjobb étvágyot kivánom é n  é s  a’ m á s i k .

Z.-EGERSZEG, január 2-án 1848. Az új év hozzánk is megérkezett, mint mindenüvé, 
hol Christus óta számlálják az éveket. És ez új évben a’ levelezés kezdeményezését vajh’ milly 
magasztos gyönyör, nem tömérdek, a’ nyilvánosság’ sújtó korbácsát érdemlő tények és dolgok os
torozásával nyitni meg: hanem a’ követendő példa mintaképéül, egy a’ nép és polgári rend föl- 
világulását ’s boldogítását égből földre szállt nemtőként védő ’s pártoló , mindenütt a’ jó tett 
magas eszményeként ragyogó jellemről szólhatni. E ’ jellem és jó tett a’ nmlgu gr. Batthyány 
Károlyné valódilag nemes lelkületének nyilatkozata. Hogy egyszerűen szóljunk, a’ tisztelt 
grófnő az ide való kisdedovó intézetnek, mellynek léteiét leginkább t. Osterhueber József úr, 
előkelőbb táblabiráink egyik világos fejű ’s tiszta szivű tagja segíti ki a’ kegyes óhajtások kö
réből , a’ szegényebb sorsú kisdedek számára több teljes öltözeteket kegyeskedett küldeni. E’ 
sorok írója jól tudja, hogy olly magasztos jellem, minő a’ mélyen tisztelt grófnő is, jó 
tetteinek üdvözítő jutalmát leginkább az édes öntudatban élvezi; ’s a’ tényt csak másoknak kö
vetendő mintául említé. — Nem lehet hallgatással mellőznöm Boér Ignácz urat sem, ki az in
tézetnek ernyedetlen buzgalmú ’s valóban hivatás-teljes vezetője. Ugyanis azon siker és tényes 
eredmény, mit rövid időn is előidézni képes vo lt, legjobban meggyőzi a’ sötét agyút is az óvo
dák végtelenül üdvös hatásáról’s hasznos működéséről. — Van egy vidéki fiók árnyékszínhá- 
zúnk "s fiók Zrinyi-kávéházunk is. Az elsőben jelenleg a’ sivár tél szele üvölt rémes daljátékot, 
a’ másikban pedig mindenféle szinzetű embercsoport játsza az élet comédiáját, sokszor azon 
ban tragicai jelenetek is fejlődnek e’ kávéháznak csúfolt csárdában, ’s illyenkor a’, szereplők 
elkezdik egymást gazemberezni , pofozni, gyertyatartókkal ’s egyéb kézbefoghatókkal agyba 
/óbe verni. Épen Sylvester éjén is történt illy Szörnyen mulattató tragi-comédia, mikor is H. 
K.-t H. P .-i, ki különben egy derék gentleman of the night előszó gyanánt fölpofozta , folyta
tólag egy tetemes, fidibussal telt rézgyertyatartóval — mint róka a’ baromfit — üldözni kez
dette, ’s végre, midőn a’ derék gentleman-t az erélyesség satyrája, a’ jóakaratú kávés sok má
sokkal egyetemben megkötözni akarta, az éjhös az egész nyúlbátorságú sereget egy maga meg
szalasztotta; egyébiránt a’ pomum Eridis holmi kártyahistóriából keletkezett. — Szépeink há-



•om bálnak lehetnek szerencsések örülni, mellyekről , valamint egyéb érdekesb mozgalmainkról 
8 :— ha kegyed akarja *) — annak idejében tudósítandom. H e r e c z i  G y ő z ő .

DEBRECZEN, jan. 3-án. A’ lehanyatlott év nálunk két iszonyatos tettel végződött! 
Uindkettó az utolsó napokban történ t, ’s a’ kedélyeket igen föllázította. Az egyik ez : Povolni 
b'erencz , az itteni építőmesterek között a’ legügyesebb tervező , saját házában , mellynek egy 
részét csapszékül használta, magánosán lakott egy inasával Egyik estén hét óra tájban kopog
tat az inas , hogy nyitná ki ura az ajtót, mellyet ez gondosan be szokott vala zárni; m ert, úgy 
mond , ajándékot hoznak. Midőn erre az ajtó megnyílt, két gazember , az inas czinkosai, tet- 
teték , mintha lepedőben valamit vinnének , ’s midőn az építőmesterhez közel jöttek , megraga- 
dák , száját betörnék , ’s kínos küzdelem után , kendővel megfojták , ezután pénzét a’ megöltnek 
kikeresvén , magok között az inassal együtt feloszták. Reggel az inas , mintha semmit nem 
tudna, befütött ura kemenezéjébe, ’s csak akkor ütött lármát, midőn a’ leány, ki naponként 
tejet szokott urának hozni, az építőmestert halva találván , elrémülve kiáltott. Erre a’ halott 
városi tisztviselő jelenlétében tiszti orvosok által megvizsgáltatott; de halála gutaütésnek tu- 
lajdoníttatott. Azonban a’ megöltnek csapiárosa gyanakodván az inasra, bejelentő gyanújá
nak indokait; a’ többek között: hogy azon estén kilencz óra tájban , az inasnál gyanús szemé
lyeket látott megfordúlni, kik , az ő jöttét észrevevén , a’ gyertyát azonnal eloltották. Mire a’ 
holttest még szorosabb vizsgálat alá vétetvén , ’s az inas befogattatván , részint a’ látleletből, 
részint az inas vallomásából a’ gyilkosság kisült. Azonban ez alatt a’ két czinkos megszökött; 
de az egyik a’ na gy erdőn bujdokoltában már megfogatott, ’s hihetőleg a’ másik is megkerú- 
lend. Mind az inas, mind a’ megkerült egyik gyilkos nagyon fiatal emberek. A’ megölt tegnap 
temettetett el nagy sokaság jelenlétében.

A’ másik eset az előbbinél erkölcsi tekintetben még kebelháboritóbb! Egy anya, a’ mint 
bealkonyodék, saját fiával ült szobájában. Gyertya nem volt gyújtva. Egyszer az asszony elsi- 
koltja magát, nyakában lövést érezvén. A’ fiú oda ugrott, a’ meggyúladt fej kötőt eloltotta, a’ 
megsérültét a’ házi gazda szobájába bevitte , ’s orvosért futott. A’ lövés szerencsére úgy érte a’ 
nyakat, hogy a’ gége sértetlenül maradt. A’ szobában más az anyán és fiun kivül nem volt. Ez 
először azt mondta: hogy a’ lövés az ablakon által történt; de az ablakok épek voltak. Ekkor 
azt állítá: hogy tehát az ajtón át kellett történni a’ lövésnek. De az ajtóból egészen más olda
lon kellett volna bemenni a’ golyónak. További vizsgálat után a’ pisztoly megtaláltatott, 
’s a’ fiúénak lenni a’ házi cseléd által megismertetett. Egy asztalfiókban pedig golyók 
találtattak, egészen egyezők azon golyóval, meliy az anya nyakából kivétetett. Hozzá
járul ezekhez: hogy a’ fiú, a’ mint mondják, többször megverte már anyját, ki fiától való fé
lelmét jó emberei előtt már elébb nyilvánította. így tehát minden körülmények oda mutatnak, 
hogy az anyát fia akará megölni. És e’ fiú nem valamelly neveletlen ember, sőt inkább fiatal lé
tére szép hivatalban van; nem régen aljegyző vala e’ megyében. A’ gyanú alatt lévő már fogva 
van, ’s a’ tiszti vizsgálat folyamatban. A’ gaztett okának az mondatik, hogy a’ fiú pénzt kö
vetelt volna anyjától, mellyet ez megtagadott.

EÖLSZÓLÍTÁS., 1844-ben alólírt Pesten lévén, a’ t. Kriza úr által Kolozsvárt kiadni 
tervezett „VADRÓZSÁK“ czímú könyvre hat előfizetőtől az előfizetés árát fölvettem, mit 
Erdélybe hozzámenve fenn tisztelt Kriza úrnak kézbesítettem is. Jelenben ismét Pesten lévén, 
egy a’ tisztelt előfizető urak közül megszólított — ’s méltán — hogy : hát a’ Vadrózsával mi 
történt? Hanem én természetesen-egy hangot sem felelhettem a’ kérdésre. Mire nézve méltóa- 
tassék T. Kriza úr szíves lenni, 's ezen kérdésre : a’ Vadrózsával mi történt? felelni. — Pesten 
január 10-én 1848.

*) Szivesen. S z e r k.

NEMZETI SZÍNHÁZI ÉRTESÍTŐ.
Jan. 16. Két pisztoly. Jan. 20. Gritti.

— 17. Hamlet. — 21. Dom Sebastian.
— 18. Czár és ács. 2-szor. — 22. Scot nemes. László javára bérletszü-
— 19. Két anya gyermeke. nettel. Először.

— Január 13-án, fenséges fóherczeg József nádor halálának évnapján a’ színház zárva 
maradt.

— A’ 265. szám alatti eredeti darab előadás végett nem fogadtatott el.
— „ B ö l c s e k  k ö v e “ H u g ó  K á r o l y t ó l ,  a’ dramabiráló választmány előadásra el

fogadtatott.
— Január 14-én „Két  a n y a  g y e r m e k e “ ismételtetett.

Mümelléklet : Legújabb divatkép.



Jan. 16. 1848.ÉR.TESITŐ.

1848-diki első félévi folyamára
folyvást előfizethetni B udapesten házhozhordással félévre 5 ft., postán küldve 6 ft. 
pengőben. — Az előfizetés Pesten  csupáncsak L änderer és H eckenast könyv
nyom dája ügyszobájában (a ’P esti H írlap  kiadó-hivatalában hatvani-u tcza 583. sz.) 
fogadtatik  e l , és m inden m agyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál.

, „Életképek^ szerkesztősége.

E l ő f i z e t é s
az

IROMÁNYOK és RÖPÍVEKRE.
Az országgyűlési iratok kiadó-hivatalában Pozsonban öszpontosulva és lehető leggyorsabban 
megjelennek az országgyűlési naplók , irományok és röpívek , mellyekre a’ következő feltételek

alatt ugyanott és

Pesten Länderer és Heckenastnál
(hatvani-utcza Horváth-ház) előfizethetni:

1) A’ fő Rendi naplóra , 100 nyomatott ív re ...............................................
2) A’ Karok és Rendek naplójára , 100 nyomatott ív r e ...........................
3) Az országgyűlési irományokra (acták), 100 nyomatott ívre . . . .
4) Az országgyűlési röpívekre, az első folyamra, melly, a’ ,,katonai

élelmezési“ törvényjavaslathoz tartozó 48% ívből álló táblákat csak 
fél áron beszámítván, 100 ív helyett 124% teljes ívet foglaland ma
gában ........................................................................................................

5) Az országgyűlési röpívek megjelenő számaiból:
Törvényjavaslatok négy száma e g y ü tt..................................................
A’ katonai élelmezési javaslathoz kimutató táblák . ........................ .
Törvényjavaslata’ katonai élelmezés tárgyában, kimutató táblák nélkül
Törvényjavaslat a’ sz. kir. városok tárgyában.......................................
Törvényjavaslat az ősiség tárgyában......................................................
Törvényjavaslat az erdélyi részek Magyarországhozi visszacsatolása 

tá rgyában ........................................... ..............................................

6 ft. — kr. p. p.
it _
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Pozsonban decemberben 1847.

Az országgyűlési iratok kiadő-hivatala.

 ̂ » 3 . - GZAJZC MTÉS3.EITDELETW ;
czimü 5 felvonásos drámája, melly a1 boldogultnak legjobb müve, (nagy 8-adrét dupla velin 
papirra nyomva) kapható a’ kiadó-tulajdonos K olosy CSergely nemzeti színházi pénztárnoknál, 
a’ színházi irodában és este a’ pénztárnál; példánya 1 ft. pp., nagyobb vételnél 20% ráadatik.

Az Életképek 21-dik száma mellett megjelent b. Kemény Sísigmond hiventalált 
arczképe, valamint Szalay Lászlóé és gr. Batthyány Kázméré is kapható a’ Pesti Hírlap 
kiadó-hivatalában. Ara egy-egy példánynak 30 kr. pengőben.



A’ MŰVÉSZET SZABADSÁGA.
n i .

P e s s i m i s t i c a i  h a j l a m ú  s z e l l e m  i s ta  beszél .  „Boldogság az 
erkölcsi tökélyben! ez az emberiség végczélja; ez a’ tudásnak és tevésnek 
első és utolsó feladata.

Ha pedig illy czél embernek kitűzhető: úgy ahhoz némi képesség 
is fel van téve az emberben, különben a’ czél képtelenséggé válnék.

A’ boldogságképes embernek tehát birnia kell eszközökkel ahhoz, 
hogy szellemi birodalmában az igazságszolgáltatás lehetőleg megnyugtató 
állapotba helyeztessék.

Oktalan misantropia volna mondani, hogy az emberiségnek imitt- 
amott, és egyszer másszor, világosabb órái (lucidum intervallumai) ne 
lettek volna: órái az öntudatnak, midőn saját erejének ismeretéhez emel
kedvén , istenével érintkezék. Már aztán, hogy maga emberségéből-e, 
vagy véletlenül ’s fáradság nélkül jutott ahhoz: most az mindegy. Ámde 
csak súlyosbítja saját fején a’ vádat, hahogy az erőket, miket ismer, el
mulasztja használni tudni, ’s bölcsen alkalmazni akarni.

El van pedig ismerve, hogy csak a’ testnek országában van igaz
ságtétel, a’ szellemében nincs; legalább nincs olly mértékben , mint kel
lene ’s le  he t ne.

El van ismerve, hogy a’ törvénytan, mint közintézvény, képesség
ben csakugyan egyoldalú,’s az erkölcsi jóllétnek csupán negativ tényezője.

Tagadhatlan az is, hogy az esküdtszékek és javító rendszer a’ köz- 
erkölcsiségnek bár jeles, de még sem positiv tényezői, mert a’ bűntettet 
már felteszik , holott a’ tevőleges intézvénynek egyenesen oda kell mun
kálnia , hogy a’ bűn el se követtethessék.

Mindezek szerint el van ismerve , hogy míg testi jóllétünk teljesen 
biztosíttatik: addig erkölcsi jóllétünk sem biztosítva, sem tevőleg szorgal
mazva nincs, amannak megfelelő arányban.



Mert hiszen nemcsak test, és állat volnánk, hanem lélek is , sőt 
épen azért van ember  nevünk, mert — per eminentiam — erkölcsi lény 
vagyunk.

Erkölcsi lények becsületes országáról pedig lehet-e szó a’ földön, 
meddig ezen erkölcsi ország teljesen rendezve nincs; meddig a’ szellem 
országában, egy törvényesen szabályozott állapot helyett, anarchia, ököl
jog ’s féktelenség bitorkodnak, meddig a’ vallástan szent fegyelmi codexe 
tettleg is életbe nem léptetik, ’s annak sanctioi, díjakban szintúgy mint 
büntetésekben, még itt a’ földön, — stante pede ki nem osztatnak?

Miért van tehát a’ szellem országában mégis anarchia, holott ennek 
ellenszerei bőségben vannak, ’s ezek hatalmát a’ világtörténet bölcsészete 
immár jól ismeri?

És miután a’ vallás és nevelés, művészet és sajtó, egy teljesen kifej
lett közélet napvilágában, olly tényezőkül ismertetnek, mellyek együtt 
és összesen egy meglehetősen becsületes erkölcsi ország valósítására képe
sek itt a’ földön : miként van, hogy mégis olly kevés állományt ismerünk 
múltban és jelenben, hol e’ tényezőket, erejüknek teljes és korlátlan gya
korlatába helyezve láthatnék, — talán az egy v a l l á s t  kivéve?“

A n y a g i  h a j l a m ú  o p t i mi s t a .  „Ez onnan van, mert a’ többi 
tényezők, egyenként, nem rendszeres tudomány, hanem örök talány; 
szemfényvesztő bűvész; vándor, isten tudja honnan, útlevél és „s z e- 
mé l yes  l e i r á s “ nélkül; félelmesen csábító sphinx, kit látunk, de nem 
tudjuk, hogy titokteljes lényében mi lakik; ’s kiről nem tudjuk, hogy ha 
kalitkájából kibocsáttatik, vajjon nem fog-e bennünket, bámulóit felfalni?...

Az állománynak s zo r osan  s z a b á l y o z o t t  közlönyök kellenek. 
’S épen azért, mert ama’ tényezők, hatalom tekintetében, olly nagyok 
— mint állittatik — ’s épen azért, mert azokat csodás természetöknél 
fogva, rendszerezett hatóságokká minősíteni nem lehet: épen azért szük
ség : hogy sl tér , mellyen mozognak , legalább külsőképen meghatároz- 
tassék.

A’ bírónak írott törvények jelölik ki az igazságtétel minden egyes 
tárgyait; ha ezek körüli eljárását határozott formák szabályozzák: de minő 
rendszer felelne meg ezen eljárásnak olly intézvényekben, hol az igazság
nak előszámlált s ze l l emi  tényezői működnének?

Midőn tehát az állomány ama’ szellemi erőket igénybe vevén szelle
mi czélolchoz, a’ társalomban bizonyos pályatért nyit azoknak, sőt a’ va
lóságos közintézvények tekintélyét ’s méltóságát ruházza reájok: ezt az 
állomány csak föltételesen teheti, ’s azon óvatossággal, nehogy önmaga 
ellen adjon fegyvert azok kezébe. Mert az eszmék, ’s ezeknek formái, mik 
által ama’ szellemi tényezők hatalmokat gyakorolják, végtére sem az állo
mányéi, hanem csak egyesekéi, tehát önkényesek. Tétessenek már most 
ezen egyesek; feltétlenül, h a t ó s á g i  minőségbe; adassék nekik határta
lan uralom: furcsa gazdálkodást vihetnek majd véghez a’ társalomban. Es 
miután az igazságnak fenálló tényezői, mellyek hatóságilag teljesen rend- 
szerezvék, erőben — állítólag, — olly korlátoltnak, és számban olly ke-
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vesek : tehát egy rendezetlen hatalomnak adatnék tulnyomóság a’ rende
zett hatalom kevesebbsége fölött, ’s igy a’ rendetlenség elvének a’ rendé 
fölött.

De végtére is, minő ábránd az idézett szellemi tényezőkkel általában 
azon positivitást akarni elérni az erkölcs világában, minővel plane a’ 
törvényhatóságok bírnak az anyagi világban! Kicsodák és micsodák ők 
voltaképen ? Iskolának sem eléggé komolyak, sem eléggé tisztesek, sem 
eléggé határozottak; törvényszéknek sem eléggé valódiak (reális), sem 
eléggé tekintélyesek, sem eléggé formaszerűek, — de még emberiek sem 
eléggé, mert fegyelmileg nem érzékiek, hanem tisztán szellemiek. Nem 
egyebek tehát ők, mint szép virágok az élet vadas kertében; illatozók, 
fenségesek, tündérileg igézők és bájosak érzékeinknek. Ámde az élet igen 
komoly, és való; komolyak és valók annak szükségei, miket virágok ’s a’ 
szellemnek töndér álmai ki nem elégítenek. Vagy , ha jobban tetszik, le
gyenek ök szép fényes csillagok, mellyeknek földi hasznuk abban határo
zódik, hogy legfeljebb útmutatói lehetnek a’ vándornak . . . .  ha  nem 
b o r ú s  az ég (!) : de bizony bunda helyett nem igen használhatók.

Itt komoly szükségességről van szó. Ekkor pedig nem mondhatni 
felőlük egyebet, mint azt, hogy ha már egyszer v a n n a k ,  tehát, le
gyenek isten hírével: de bizony nélkülök sem esnék ki a’ világ feneke, az 
az az, boldog emberek nélkülök is volnának, miként voltak, vannak, és 
lesznek is.“

P e s s i m i s t i c a i  h a j l a m ú  s z e l l e m i s t a .  „Lám, ez ismét az 
í z lés  dolga. Például némelly embernek azon Ízlése van, hogy állat le
gyen , egyéb semmi; ’s igy természetes, hogy igényei sem lehetnek töb
bek , nemesebbek, vagy okosabbak, mint pusztán állatiak. Azonban tes
sék meggondolni, hogy vannak emberibb emberek is, kiknek más iz lé-  
s ö k , más igényeik vannak. Én tudok például egy embert, épen az ős
korból, kinek azon csodálatos ízlése volt, hogy isteni szellem legyen, 
pedig sokat foglalkozott marhákkal is. Shakespeare-nek hívták. Ez a’ töb
bek között azt mondja :

, , ...................... volt eset,
Hogy szinmutatványt látván vétkesek :
Úgy meglepettek a’ művészet által,
Hogy vétköket megvallák hirtelen.
Mert nyelve nincsen bár a’ gyilkolásnak, — (művészetben t. i.), — 
Mégis csodálatos hangon beszél.“

Hogy pedig ez sem ábránd, sem kivételes esemény a’ valóságban, 
hanem az emberi természetben feneklett igazság: — egy őskor i  népnek 
példájában fog mindjárt bebizonyulni.

A’ népek történetében nagyszerű tények igazolják, miszerint a’ 
művészet a’ szó legszorosabb értelmében állományi hatalommá képe
síthető.

Történt egykor , az őskorban, hogy az ember nagyot gondolt. Azt 
gondolta, hogy isten van. E’ gondolatban lelke a’ fenségesnek, a’ végte-
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lennek eszméjéhez emelkedék. És e’ gondolatban kimondhatatlan gyönyört 
érezett: gyönyörét a’ telhetetlen csodálat és szeretet egységének. I)e 
minthogy a’ gondolat olly tünékeny: azon tünődék, hogy ama’ nagy gon
dolatát , ’s ennek gyönyöreit miként köthesse meg. És megkisérté, hogy 
az istenség mérhetlen gondolatának, látható formákban, alakokat adjon.

íme a’ vallásnak és művészetnek eredeti egysége.
Az istenség sejtelmének első perczébcn a’ vallás, másodikában a' 

művészet fogantaték.
A’ léleknek azon működése, midőn istenségről eszmélkedik: imá

nak mondatik. Ima tehát azon lelki működés is, mellynek erejével az 
istenség eszméi formákat öltenek magokra, látható alakokban; mert ekkor 
a’ lélek folytonos érintkezésben van az eredeti képpel, melly neki mint 
isten képe jelent meg a’ l á t á s  perczeiben.

A’ léleknek ez érintkezése pedig az istenséggel, képessé teszi őt arra, 
hogy t e r e m t s e n ,  csodásokat, fenségeseket, újakat, minők nem vol
tak, mellyeknek alakjaiban a’ l á t á s  képei kifejeztessenek, vagy meg- 
közelíttessenek.

Valóban e’ csodaműködésben , hol az ember teremtő erőként jelenik 
meg , az imának legfónségesebb fogalma van.

Történt pedig ez mintegy harmadfél ezer év előtt. — Mert akkor élt 
egy dicső nép, a’ g ö r ög ,  melly ekként imádta isteneit azon ünnepein, 
miket d i o n y s i á k n a k  nevezett. Az istenimádás nála művészetben állott, 
— a’ művészet pedig istenimádásban *). Miként ne lett volna tehát ott a' 
művészet egyszersmind political hatalom ? ! ..........

Mit beszél a’ történet erről, majd elmondom..........
(a’ jövő számban.) E g r e s s y  Gábor .

HYPPONA ROMJAI.
(Y égé.)

V.
Tavaszszal mondá a’ fiatal hölgy, szivére téve kezét: „ha jő az ősz, 

talán?“ az utógondolat ott maradott, szivében. Mint az őszi virág, melly 
tavaszszal kizöldül és őszig folyvást zöldül és vár türelmesen kora 
tavasztól késő őszig az időre, melly az ő virágait is meghozza, úgy 
várja, várja virágait a’ nő szive kora tavasztól késő őszig; érzi, 
sejti, hogy van egy magasztos czél, melly minden élettörekvés vezércsil
laga , van egy túlvilági kéj , mellyet nem minden embernek szabad meg
ismerni , ’s mellynek gyönyöre egyedül önzéstelen ’s mégis igaz , mégis 
holtig öröklő. ’S várja, várja, míg az ősz virágai is kinyitják bimbaikat, 
míg a’ chrysanthemum is virágozni kezd, mellynek levelei legkésőbb hul
lanak le az őszi dér ezüst harmatától....

....Gyakran látni az erdők harasztjain meddő zöld növényeket sűrű

*) E’ dyonisiákon az istenek mesés története színmüvekben adatott elé. Ko
rábban az aegyptomiaknál hasonló jellemúek voltak az O s i r i s  ünnepei; későbben 
pedig, a’ romai népnél, a’ S a t u r n a l i á k ,  és L u p e r c a l i á k .  E. G.



nagy levelekkel, — a' tavasz már ott találja őket, és nem hoz számukra vi
rágot,— séma’ nyár, sem az ősz,— keresztül zöldülik az évszakot, olly tarka 
az egész mező, — csak ők maradnak szomorúan, virágtalanul; — a’ lepke 
és a’ méh fölkeres minden virágot, csak őket nem: csak midőn a’ csipős 
őszi dér csókja pirosra fest mindent, a’ mi zöld, szállanak le rájok a’ ké
sői fehér lepkék, — a’ legelső hóesés hideg pillangói.

Miilyen szomorú virág az a’ nő, ki soha sem hallá magát igy szok
tatni: „anyám“

Ha a’ világ minden gyönyöreiben válogathat is, nem érzi azon gyö
nyört, mit érez a’ virág, ha első bimbaja kinyílik. Virágtalan virág, 
örömtelen lélek marad. Meghal, a’ nélkül, hogy tudná: hogy miért szü
letett ? ..........

Megjött az ősz, a’ fiatal hölgy örömeit meghozta magával. A’ re
mény ígérete, a’ boldogság megérkezett. E ’ boldogságot csak az érezheti, 
ki szivének, ki lelkének egy részét elszakítja, hogy azt tanulja szeretni, 
’s általa viszont szerettessék. Az anyának — gyermeke e’ leikéből szakított 
lélek: a’ költőnek — géniusza, melly megtanítja őt ismerni mind azon örö
möt és keservet, mi egy ember keblében ébren, vagy alva él.

Kis leány volt a’ kedves, anyja nevére nevezték őt Leonórának. Atyjá
nak szemeit és anyjának mosolygását hozta magával a’ világra. ’S valóban 
úgy tetszék, mintha e’ kis teremtés atyja szemeiből a’ ragyogást, anyja ar
czárói a’ mosolyt vette volna el; a’ nő sokat sírt, a’ férj hallgatag volt és 
magába zárt.

Egész napokon át elbolyongott a’ szomszéd szirtek között, gyakran 
az éj is ott találta, ’s kinn virradt meg a’ hold világ alatt; — ott ült őszülő 
fa tövében és merengett — és vágyódott — és nem tudta hová.

Felmászott életveszélylyel a’ legmagasb sziklatetőre ’s ha látta: hogy 
annál még magasabb is van , újra oda küzdte fel magát, csupán azért, 
hogy annak ormáról egy sárguló fűszálat letéphessen ’s elmondhassa nejé
nek, e’ fű másfél ezer lábnyira a’ tengerszine fölött termett, e’ fűért éle
temet koczkáztattam: játszál vele szép kis leányom.

Tévbolyongásai közt egyszer féltévé magában, hogy egy meredek, 
kopár és igen magas sziklafal tetejébe fog felkapaszkodni. Egy egész hold
világos éjjel végezé be a’ fáradalmas munkát: sziklák repedései, kúszó 
kőfali növények indái voltak segítő eszköze ; mire fölért a’ hegyfalazat 
legtetejére, a’ tele hold épen akkor merült el ezüst lavinaként a’ belátszó 
láthatáron ’s a’ nap legelső sugarai akkor törtek ki a’ túlsó hegyek mögül.

Milly tekintet volt ez! fenn a’ tiszta égben, hol a’ csillagok már sáp- 
padozni kezdtek, két szép fiatal sas röpült nagy egyedül, kivülök sem 
madár, sem felhő nem járt ott, — lenn pedig egy ismeretlen völgy mélysége 
látszék, mellyen még a’ szürkület ködei feküttek, az egész képet még re
gényesebbé téve. Meredek, szakadékos, hozzájárulhatlan sziklatorlatok 
köríték minden felől e’ völgyet, sehol legkisebb nyoma bele vezető útnak, 
vagy ösvénynek: — fal, kopár kőszikla mindenünnen% a' kősziklák teteje 
magas fekete fenyőfákkal koszorúzva.
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Távol a’ Tátra jégfehér csúcsa ragyogott a’ kelő napvilágban ’s messze 
és közel csöndes volt minden.

A’ reggeli köd oszoltával szabadabb tekintetet lehete vetni a’ völgy
be, melly akkor tűnt ki teljes vadregényes pompájában.

Több száz ölnyi mélységben e’ sziklatorkolat közt, mint egy szirt- 
oaz fekiivék a’ titkos völgy rejtve, eltakarva. Alól vad sötét fák lepték el 
a’ termő földet, mikre a’ környező bérczbálványok minden perezben le
szakadni készülőben látszának, a’ völgy legközepét gömbölyű tengerszem 
foglalá e l, sötétzöld, soha hullámot nem verő tó , mellybe sehonnét nem 
foly a’ víz, sehova nem foly belőle ki, mégis mindég friss és hideg,’s apálya 
dagálya van a’ holdjárása szerint, mint a’ tengernek.

E’ tengerszem partján egy kisded f e h é r  h á z ,  melly körül vidám 
zöld pázsit terül, a’ ház alacsony kéményen át halványon kanyarog fel a’ 
sötétzöld völgy öléből kékes távoli füst.

,,Kik laknak e’ rejtett tanyán ’s hogy járnak ide? van-e valahol útja 
e’ völgynek ; mellyen mostani lakói ki ’s be járnak ? Boldogságát jött-e 
ide rejteni az ember, vagy magát rejté el a’ fatum kereső szemei elől e’ 
völgybe, mellyet tán egy évtizedben egyszer lát meg idegen emberi szem?“

Dávid rendkivül megszerette e’ helyet; mihelyt hazulról ellophatta 
magát, jött ide, felmászott a’ hegytetőre, ott egy ismerős fenyő alá lehe- 
veredett ’s naphosszant elbámult a’ néma nesztelen völgybe , mellynek 
erdős ligetében néha éles szemével nyüsgő fekete vadakat vélt észrevehet
ői , ’s a’ tengerszemben úszkáló fehér hattyúkat, de emberi alakot soha, 
bár a’ kis fehér ház kéményéből naponta szállt felfelé kékes világos füst.

Gyakran vágyott volna Dávid e’ házhoz közelebb jutni, de a’ völgy 
minden felől zárva volt, bármelly oldalról került is felé.

Illy tájékozó bujkálásai alkalmával többször találkozott egy magas 
sovány arczú férfival, kinek egy párszor köszönt is , de ki azt soha el nem 
fogadta ’s szóba soha nem állott a’ kérdezősködővei. E’tájat sok misantrop 
lakja, azért a’ sötét ember magaviseleté Béldit nem zavarta meg, ő még 
tovább kutatta a’ völgy bejárását, midőn egy reggel, szokott fenyőfája 
alá leülvén , annak tövében, fekhelyén egy nevére czimezett levelet láta 
letéve; megdöbbent..........

.... Ki lehet az, ki arra gondot tart: hogy ő e’ helyre szokott járni ?
Felbontá a’ levelet.
„Béldi Dávid; igy hangzók az. Nekisértsd az istent, azzal hogy 

e’ völgybe akar jutni. Gyakran csak egy lépésnyire vagy azon küszöbtől, 
mellyet ha átlépsz, nyomorúbbá lehetsz, mint minő ember volt valaha; 
őrizd magadat a’ megtébolyodástól. Lélekölő iszonyat lakik itten, melly
nek tudása az érző lelket halálra kergeti, mint vérbűnök kisértete a’ vét
kezőt. Siess innen, ez rósz hely te neked, és imádd a’ halált, hogy előbb 
rád találjon, mint te a’ helynek titkaira. Még most boldog vagy, van 
nőd és gyermeked, ’s mindent remélhetsz a’ jövendőtől, de ha e’ völgybe 
jutsz, semmid sem marad, mint a’ megőrülés, és ez örök és gyógyíthatat
lan.“ — Aláirva: ,,egy ember, a’ kit nem szeretsz.“ ....... .
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VI.
Messze ellátszik a’ kis csöndes hajlék mécsvilága az erdők sötétében, 

mint egy kis piros csillag fénylik az a’ sziklatetőrül a’ holdvilágos éjbe.
Pisla mécsvilágnál fiatal nő dudol kis gyermekének bölcsőéneket.
— Alugyál, alugyál szépen én angyalom; — virágok között járj, 

angyalokkal beszélj, csókra ébredj. Alugyál, álmodjál szépeket én an
gyalom.

Mit álmodhatik az ember, mikor még lelkét nem érezi, mikor még 
beszélni nem tud ?

Bár egyetlen eszmére lehetne visszasejteni, mit az ember két éves 
kora előtt érez. Tán még ekkor azon másvilágra is emlékezik , a’ honnét 
idejött ?

A’ gyermek a’ bölcsőben aludt, kis kezeit kirakva , és álmában mo
solyogni kezde....

Azt mondják: hogyha a’ gyermek álmában mosolyog , az őrangyal 
beszél vele, az mond neki olly csodás szép dolgokat, miktől kis lelke re- 
pes örömében.

A’ gyermek a’ bölcsőben alszik ’s álmában hirtelen felzokog, elkezd 
6Írni, azután ismét néma lesz, — elcsöndesül és tovább alszik.

Azt tartják : hogy illy énkor az angyal azt mondta neki : hogy édes 
anyja meg fog halni....

— Alugyál szépen én angyalom, alugyál.
A nő imádkozik: megköszöni istennek az életet, annak örömeit ’s 

könyörg: hogy szerettei boldogok legyenek. — Az ima után nyugodtan 
hajtja álomra fejét; tudja : hogy míg ő alszik, az a’ csillag ott fenn az 
égen nem hunyja be szemét; — és aggodalom nélkül hajtja fejét álomra. 
Feje alatt férjének egyik keze van; a’ másik kezet ajkaihoz, onnét keblé
hez szorítja, szelid sóhaj repül el kebléből ’s az utána maradt átszellemülés 
mosolya a’ hunytszemű arczon mutatja : hogy a’ lélek már az álmok cso
dás országaiban jár.

Csak Dávid nem alszik szép neje szép, gyermeke mellett.—Minő szép 
mind a’ kettő illy álomhalottan.— Az élet rózsapirja a’ halál néma arczán. 
Az álomban minden arcz vissza veszi lelke typusát : szép, mosolygó lesz, 
ha lelke is az, — vad, mogorva, ha belől is ollyan. Az álom nem hagyja 
meg a’ tettetés vonalmait az arczon. A’melly arcz álmában mosolyog, az 
csak szép lelket takarhat e l, a’ szív ott még az ártatlanság nyugalmát éli.

De Béldi Dávid mindebben nem gyönyörködik, az ő lelkének kisér- 
tetei vannak:—künn a’ holdvilágos éj,— a’ rejtett ismeretlen völgy képe,— 
a’ sovány száraz arczu bujdosó ’s a’ rejtélyes levél vészjóslatai.

Oh ez átkozott levél! Mit a’ fatum tán teljesületlen hagyott volna, 
ez végéhez sietteté. Lehetlen volt többé ellenállania. — Tudnia kellett az 
okot, melly tán eddigi szenvedéseinek kulcsát kezébe adhatá; látnia a’ 
fátumot szinről szinre, melly addig csak fátyolosán kisérte. Ha van balsors, 
melly egy ember életéhez hozzá esküdött : jöjjön minél elébb; — ha van 
ítélet, melly korábban megiratott, mint az ember született volna, legyen
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kimondva minél elébb. Ha tudni lehet : hogy sirunk hol fog állani, miért 
ne lehetne azt megnéznünk életünkben ?

Dávid lassan kihúzta neje kezéből, majd feje alól kezeit; a’ nő ál
mában vánkosát ölelte meg férje helyett, az ő nevét rebegte és a’ levegőbe 
csókolt. Dávid pedig lassan felkelt, felölté durva kámzsáját, vadászkését 
öve mellé szúrta, fegyverét vállára vetette ’s csöndesen, nesztelen elhagy
ta alvó kedveseit.

....A’ holdvilág ragyogott a’ csöndes éjben, — a’ kis hajlék mécs- 
világa, mint égő rubinkő ragyogott az erdők kietlenében....

Dávid sietve haladt rövid tájékozás után a’ rejtett völgy felé. Nem 
nyughatott, inig oda utat nem talált. A’ mint az elválasztó sziklagerin- 
czeket végig kémlelné, szemközt halvány csillámot láta közelgeni, melly 
közelebb érve, a’ vad sötétképü férfira ismert, ki kezében égő bányász- 
lámpát hordva jött erre felé. — Béldi nem akarva ez úttal vele találkozni, 
egy kőhíd alá rejté magát, mellyet hajdan bányászok épitének, ’s melly 
most összevissza roskadozott.

A’ lámpavivő átment e’ híd előtt ’s itt balra térve egyenesen a’ szik
lák közé tartott, mellyeknek tövében egy bozontos fagy alfa-bokrot félre
hajtva, gyanúsan, félénken körülnézett , azután lámpavilágával együtt 
eltűnt.

Béldi elhagyva rejtekét, utána lopózék az eltűntnek ’s a’ bűzös fa- 
gyalbokrot félrehárítva, az alatt egy elpusztult akna nyílására akadt, 
melly félig el volt lepve omladék kövekkel. Benézett : egy hosszú szűk 
folyosót láta maga előtt, mellynek egyik oldala egyenesre, másik góthívrc 
volt alkotva, mellynek sötét távolában egy távozó lámpacsillám látszott 
vezérfényül mindig tovább haladni.

Ez egy régi bánya kereszt-folyosója volt, mellyet egyenesen szokás 
fúrni egyik hegyoldaltól a’ másikig, mellyen az aknákból a’ vizeket veze
tik le. E ’ folyosót még a' romai coloniák vésték, látszottak mindenütt a’ 
hajdani bányászat nyomai, a’kalapács és vésü dolgozása.

Ez volt tehát az átjárás a’ rejtélyes völgybe.
Dávid elszántan hágott le a’ barlangnvilásba ’s óvatosan, fegyverét 

kezében tartva sietett a’ távozó világ után, mellyet ollykor a’ vivő alakja 
eltakart, ki a’ háta mögött maradt sötétségben nem veheté észre : hogy 
valaki utána jött.

Egyszer azonban egészen eltűnt a’ vezérvilág. Hihetőleg a’ folyo
sónak valamelly kanyarodásánál veszett az el ’s Dávid egészen sötétben 
maradt. Fekete, átláthatlan sötétben: mellyben alakot nem lehete kivenni.

Kezeivel tapogatózva haladt most előre, gyakran térdig ért a‘ 
földalatti víz, mellynek zuhogó folyamában kellett gázolnia ’s néha 
valami sikló lusta hideg testre talált lépni, mi tán valamelly un
dok földalatti csúszó lehetett, mellyet a’ sötétben ném vehete ész
re. A’ lég olly meleg volt itt a’ hegy gyomrában : hogy szinte fulladó-
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zott tőle. így haladt lépésről lépésre, minden perczben várhatva : hogy 
egy észre nem vett akna torkolatába talál lelépni ’s örökre ott vesz el.

Hosszas vergődés után a’ kétségbeejtő sötétben végre egy mellék 
folyosóra akadt, mellynek legvégén homályos fényfoltként világíta be a’ 
külvilág sápadt éji derengése. A’ föld felett mégis világosabb az éjszaka, 
mint a’ föld alatt.

E’ sápadt fény felé indulva nem sokára végit érte a’ hosszú bánya- 
tunnelnek, ’s hasonló keskeny omladékos bokorbenőtte nyiláson, mint 
miilyenen bejött, kibújva, a’ rejtett völgyben leié magát.

A’ hold épen délponton állt az égen. Minden tárgy kétes fényű ki- 
sértetvilágban tünék fel: mik nappal holt sötét tömegek, most élő halál
fehér alakoknak látszának; a’ völgyet körülvevő vad haragos arczu szikla
óriások , mik a’ csillagokon túl látszának emelkedni; egyes kiszáradt le- 
véltelen fák szétnyúlt karjaikkal, a’ hófehérlevelű nyárfabokrok az erdő
ben ’s fölöttük a’ haragos zöldbe burkolt fenyők, mint fehér tündérleányok 
sötét varázslók lábainál.

A’ tengerszem tükrében a’ hold fénye és a’ hattyúk úsztak. A’ leve
gőben a’ denevér és az éji fecske bolygott síró repüléssel.

A’ tóparton állt egy régi épület fakó düledéke; tán azon kéjpalota 
lehete ez, mit Marcus Coluber romai propraetor építtetett, hova rablott 
kincseit ’s hölgyeit elrejté, midőn még Pannónia romai szolgatartomány 
volt, ’s mellynek kedvéért roppant fáradsággal és költséggel bányafolyosót 
fúratott át a’ hegyen , mellyben kénkövön és arsenicumon kivül semmi 
ásvány nem találtatik. E’ hely neve volt: „A d l a b o r e s  m o n t i s  
C a p r a e . “

E’ romot benőtték a’ vadbokrok , hulló köveiből egy kis hajlék épült 
mellette, melly fehér egyszerű falával olly festői ellentétben áll a’ roppant 
elfakult romok pusztuló düledékeivel.

E’ kis ház körül ember-magasságú kerítés van rakva ragasztalanul 
egymásra halmozott kövekből, mellynek tetején erdei tövisből van kötözve 
koszorú a’ bejuthatás nehezítéséül. A’ kapu szegekkel van beverve, alatta 
nagy lyuk , melly egy nagy fekete medvének szokott ki ’s bejáró nyilása 
lenni, melly a’ házat őrzi,’s jelenleg a’ kapu előtt ül és széles talpát nyalja 
’s szörnyen unatkozik.

A’ bányafolyosótul keskeny kanyargó ösvény vezet az erdőn át a’ 
kisded házhoz, mellyen nagy kerülőt kell tenni a’ hozzá juthatásig, a’ 
közbeeső mélység miatt; noha a’ ház a’ folyosónyilástól alig van hatvan 
lépésnyire. Látszanak nyomai: hogy e’ folyosó torkolatát amaz omladé- 
kokkal hajdan híd köté össze, de ez elpusztult ’s most az erdőn át kell 
hozzá kerülni hosszú csavargás gyaloguton.

E’ gyalog utón egy fekete szikár férfi halad. Azon férfi, ki után 
Dávid jött.

Dávid jól megjegyzé magának az utat, mellyen az ember eltávozott, 
’s figyelmét a’ házra fordítva, egy bokor rejtekébe leült.

A’ mint igy merengve nézte a’ titkos házat, mellyben ismeretlen fá-
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tuma volt zárva, megnyílt a’ hold fényében annak egy ablaka ’s egy hölgy 
tekinte ki rajta , kinek arczán a’ távolság ’s az éj fél derűje miatt csak an
nyit lehete kivenni; hogy igen halovány.

A’ halovány hölgy tenyerébe hajtá arczát ’s nézett föl sokáig a’ 
holdba. Azután hirtelen összeborzadott, kezével mintha el akart volna 
magától valamit taszítani! . . . .  ’s ismét visszavonta magát, ’s az ablakot 
nyitva feledé.

Rövid idő múlva, reszketeg, mesés fájdalmu hangon kezde ott benn 
énekelni: olly különös háborgó éneket: — „fehér a’ hold, fehér a’ hó; — 
benéz a’ hold az ablakon, — ne nézz reá szép gyermekem, — beléd sze
ret ’s elvisz magával, — fehér leendsz, mint az a’ hold! — A’ nap min
den este meghal — A’ hold, a' megholt napnak lelke, melly éjjel feljön 
a’ sirból, együtt jár a’ halottakkal, ’s kisérti az ébrenlevőt. — Ke nézz 
belé szép gyermekem, a’ hold a’ holtakat szereti, a’ kit megszeret halo-
ványnyá teszi ’s elviszi magával.“ .................

Mi neve azon érzésnek, midőn rég, rég elmúlt, elfeledt idők emlékét 
egy újra hallott hang ismét megmozzantja szívünkben ? mintha egy perezre 
visszaszállana a’ lélek az évtizedek óta temetett halottba ’s az fölnyitná 
szemét, egyet sóhajtva megfordulna koporsójában, ’s ismét behunyná 
szemét, hogy tovább alugyék.

Dávid félálomban érzé magát e’ hang, ez ének után. Tán valaha ál- 
mában, tán születése előtt, vagy tán bölcsője fölött hallá a’ dalt? de hal
lania kelle, mert olly ismerős volt előtte még az ének áriája is.

Tovább hangzók..........„üvölt a’ házi eb — kicsukva a’ fergeteges
éjbe: — valaki halni fog; — sikolt a’ halálmadár a’ ház orma felett, — 
elrepül, — újra visszaszáll, szeme fénylik a’ sötétben; — valaki halni fog; 
— fut a’ csillag, leesik az égről, lehull a’ tengerbe, elalszik; — valaki 
halni fog. — Sírnak a’ csöndes házban, nősirás, gyermeksirás hallik, az 
ablaktáblák csukva vannak, a’ lélekcsengetyü szól: — valaki halni fog.—“ 

Mindég világosabban kezde kiderülni Dávid lelkében e’ hangok után 
a’ sejtelem visiója. Kezde emlékezni csöndes meleg kandallós szobára,— egy 
halvány férfiarezra, — tarka játékszerekre, miket e’ férfitól kapott, kinek 
térdén ülve regényes meséket hallgata ámult gyermekfigyelemmel, — emlé
kezni kezde a’ mesék régióira, hova a’ férfi szavai lelkét elvezeték ’s az 
érzetekre, miket lelke akkor felfogott ’s mik olly hirtelen elmúltak; — a’ 
holdvilágos estékre, midőn selyemfürtii fejét egy szép nő kebelére hajtva 
hallgatá annak ábrándos énekét, — melly olly különös, olly mondhatlan 
hatású volt; — a’ halálmadár kiáltására odakünn ’s az ebek üvöltéseire ’s 
a’ megnyugtató kebelre, mellynek ölelése alá e’ hangok elől gyermekféle
lemmel rejté el magát ’s a’ babonás szavakra, miket e’ nőtől illyenkor hal
lott. — Igen, igen, — e’ nő — az ő anyja volt! ő tudott csak illyeneket, 
és kivüle senki, a’ dajkák nem tudták eltanulni tőle . . . .  Hah ! egy perez 
alatt mindent, mindent tudott! e’ nő — ott a’ rejtett házban — az ő
anyja. Világos, világos minden!..........

Az ének újra szólt, bűvösebben , rejtelmesebben mint az előbbi ’■ a'
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hang még jobban reszketett. — „Fehér a’ hold, fehér a’ hó! Piros a' vér, 
— H ah, ki irt piros betűket a’ hóra! ? Gyilkos! — gyilkos! gyilkos!

E’ perczben a’ vén medve az ajtó előtt közbe ordíta ’s az ének meg
szakadt; a’ sötét férfi az ajtó elé ért, a’ medve hízelgve, morogva ugrált 
elé, ’s orrát kezéhez dörzsölé. A’ férfi kinyitá az ajtót: — midőn, mintha 
a’ túlsó sziklafalban megiitődött viszhang kiáltaná rá vissza az ének vég
szavát : „gyilkos !“ — Hátranézett, mit sem látva, belépett az ajtón ’s azt 
magára zárta , azontúl ismét néma lett az erdei hajlék.

Pedig e’ szót Béldi kiáltotta reá.
Ez volt tehát, ki őt az idejutástól olly rejtelmes fenyegetésekkel 

akarta elijeszteni! ez, ki apját megölte, anyját elrabolta’s ide temetke
zett vele és eleven bűnével a’ tág sziklai sírba. Ez volt, kit ő annyi év 
óta hasztalan keresett ’s kire : hogy rátalált, a’ mennyországnál édeseb
bet érze. Boszút, halálszomjas boszút.

Ott fogja őt nyugalmai ágyában meggyilkolni.
Kezét bemártani kiömlő vérébe ’s véres ujjaival Írni fel homlokára a’ 

gyilkos nevet, ’s ha halála órájában imádkozni akarna, imádságai közó 
kaczagni : hogy az ég helyett a’ pokol hallja meg azokat.

Azonban be kelle várnia, mig a’ hold lemegy és sötétebb kezd lenni. 
Újra visszament a’ bányatorkolatba, ott egy sziklára leült; —küzdött fejé
ben egyik gondolat a’ másikkal ’s mentül tovább vivott eszméivel, annál 
világosabb Ion előtte : hogy ez nem álom, hanem szemmellátott való.

Itt elnyomta az álom. Álmában újra azokat látta , miket ébren lelke 
mutatott meg neki, úgy hogy midőn fólébredt alig hivé : hogy aludt. 
Annyira azonban emlékezék, hogy álmában egyike azon verseknek, miket 
anyján kivül más nem szokott énekelni, eszébe jutott. — „Lobog a’ 
mécs.“ — Igen; így kezdődök azon vers.

Künn az alatt a’ hold alászállt, az éj túlsó része vad, zivataros lett, 
fergeteg támadt, szakadt a’ zápor és a’ villámok verték az egeket hosszú 
tüzkigyó korbácscsal. A’ völgy sziklái közt megszorult csattanások hangja 
úgy bőgött, úgy ordított százszor visszakiáltva, vissza mennydörögve!

Egy erdős sziklaormon a’ villámlobogásnál három fenevad viasko
dott, két farkas és egy medve. A’ farkasok kőszáli zergét ejtettek el ’s 
ide hozták azt a’ zivatarban elkölteni, — a’ medve rajiak ütött a’ prédáért 
’s vittak mérges marakodó csatát. Orditásaik ollykor túlkiálták a’ viszhan- 
gos mennydörgést. A’ két farkas a’ medve nyakába harapott, az pedig 
magához ölelte az egyiket ’s iszonyú torkába befalva a’ farkas fejét, azt 
agyon marczangolta, a’ másiknak pedig egy tenyércsapással letörte a’ 
derekát ’s ledobta a’ sziklaoromról fejtetőre , azután dühösen széttépte a’ 
rámaradt prédát, fogai csattogtak, sebei égtek , — nem evett belőle, ha
nem ordítva vísszarontott az erdőbe, mellyből előjött.

A’ vihar lassanként elvonult a’ völgy torkolatból, csak néha villant 
már meg fehér villámfénye , minden villanásnál a’ fekete éjben olly fehé-
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ren tűnt elő a’ kis néma ház ’s elmaradt dübörgés hallatszék utána a’
messze hegyek közül.

Dávid megindult boszuló útjára. Fáradalmas bolygás után a’ ház 
közelébe jutott, mellynek kapuja előtt a’ vén medve nyujtózkodék, égő 
sebeit nyalogatva. Nyakára nagy szeges örv volt fűzve, minő házi ebe
kén szokott lenni.

A’ mint a’ házőrző vad idegen szagot érzett, körülszaglált a’ levegő
ben , füleit hegyezé, négy lábra á llt, órát a’ földnek feszité ’s haragos 
morgást kezde hallatni.

A’ hogy Dávidot hirtelen meglátta, dühösen talpra á llt, nagy éles 
fogú véres száját messzefelnyitotta ’s éles körmeit előre nyújtva, ordítva 
rohant az idegennek.

Dávid hirtelen félreugrott előle, egy élőfa mellé húzta magát, ’s mi
dőn az ügyetlen vad ellenfele helyett a’ fát ölelte meg, éles vadászkését 
markolatig döfte szügyébe.

A’ leszúrt vad összehömpörödött, halálos kínsikoltás tört ki felhúzott 
ínyei alól, még egyszer felakart emelkedni, mondhatlan düh kifejezésivel 
forgó szemeiben, azután erőtlenül hátrahanyatlott, körmével a’ földet 
felkaparta ’s a’ fűbe harapott,

Dávid hóna alá torié véres vadászkését. — Ez is jól esik, mert ez 
is vér.

A’ kis ház ablakai mind feketék voltak, aludt benn minden élő.
Dávid odalopozék azon ablak alá, mellyen a’ hölgy kinézett, átbújt 

a’ kapu alatt, ’s az ablakot megzörgetve, kezdé a’ kisértő hangján énekelni 
azon éneket, melly álmában jutott eszébe : a’ távol zivatar dörgö accor- 
dokban kisérte félelmes énekét — „Lobog a’ mécs világa, — a’ lélek 
fújja azt; — alugyál, ne nézz fel, alugyál; — zörgetik az ablakot, — 
a’ lélek zörgeti azt; — alugyál, hunyd be szemedet, alugyál. — Sir va
laki az ajtó előtt, hideg van, didereg. — Alugyál, ki ne menj, alugyál. 
—Szólnak hozzád, nevedet mondják, hívnak: alugyál, ne felelj , alugyál. 
— Van neked jó anyád, rejtsd keblére arczodat, szépet fogsz álmodni, 
nem bánt a’ kisértet, alugyál, alugyál!

E’ dalt hallá ő olly sokszor anyjától, e’ dalban akará magát megis
mertetni.

— Ki van itt ? hangzók az ablakon belöl lassú női szózat.
— En vagyok itt, Bé l d i  D á v i d ,  f ia azon  B é l d i  D á v i d n a k ,

ki t  é j j e l  m e g ö l t e k ,  ’s nej  é t e l r a b o l t á k ..............
Elfojtott sikoltás hangzók benn a’ házban.
Perez múlva az ajtó felnyílt, egy nő nyitotta az fel, fehér öltözetben, 

gyertyával kezében, reszketett minden tagja, szemei ragyogtak.
— Anyám; édes anyám, rebegé Dávid a’ tizenöt év óta keresett 

nőt karjába szorítva,’s összecsókolá őt, arczát és kezeit.— Megtaláltalak 
végre.

— Te vagy az! rebegé a’ nő, az ifjú arczát vad örömmel nézve, 
igen, igen, te vagy, ugyanezen arcz, melly apádé volt, ugyanezen tér-
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met, e hang, e’ homlok, e’ kezek, mind, mind az övé, ki iszonyúan meggyil
koltatott, ’s kit soha nem feledtem el, ki miatt az isten elvette eszemet, 
de te visszahoztad azt nekem. Hogy jöttél ide? Csitt, csitt, a’ gyilkos itt 
van, téged is meg találna ölni, mint apádat megölte, lassan beszélj.

— Érte jöttem! ’s akarom : hogy meghallja a’ mit mondok, mert 
az halál Ítélete leend. Az ég és a’ pokol véráldozatait kéri.

— Igaz, igaz ; — az ő órájának is ütni kelle, tizenöt évig nem húz
tam volna végig az életet, ha azon remény nem bíztatott volna: hogy őt 
meghalni lássam.

— Nem szeretted őt soha?
— Gyűlöltem örökké.
— Nem fogsz irtózni, ha vérét ömleni látod ?
— Akarom látni. Apádat megölte ’s véres kezeinek undok ölelését

kelle tűrnöm, csókját éreznem annak, ki férjemet szemem láttára meg
ölte; anyja voltam egy gyilkos gyermekének, ki fijamtól elrabolt; — de 
meg tudtam volna neki bocsátani. — Egy szép kis leányom volt, szőke 
mint egy angyal, — mikor a’ gyermek tizenkét éves volt, elvette azt tő
lem , ’s egyedül hagyott ez emberlaktalan magányban. — Három év múlva 
jött csak vissza — e gyedül .  Kérdém tőle : ho l van  a’ l e á n y ?  ő azt 
feleié : n i nc s  (!) Nincs? — úgy legyen számodra irgalom az isten előtt! 
. . . .  Mindenemet élvévé ez ember..........

’S ezzel megfogta fia kezét az asszony ’s bevitte őt a’ házba. Minden 
csendes volt ott. A’ legbelső szobában mélyen alvó álomhörgése hallék. A’ 
nő odavezette fiát, félrehajtá az ágy függönyeit ’s a’ gyertyával az alvóra 
világíta.

— Jól meg nézd, ne félj tőle. Nincs ez arczon az emberszeretetnek 
egyetlen vonása sem, melly könyőrületre birjon. Minden redőben egy hi
deg ördög ül, melly istent és embereket gúnyol. Nézd: mint ránczolja 
homlokát álmában, keblp mint piheg, — igy alszik a’ rósz lelkiismeret: 
nyitott ajkakkal, elszorult szemekkel, kezei most is fojtogatnak valamit. 
Ne hagyd, hogy főlébredjen, vagy ha félsz vérétől, add nekem a’ kést; 
eddig sem tudom mi tartóztatott: hogy álmában szivébe nem vertem azt ?

— Álmában? Nem! álmában meggyilkolni gyávaság volna, — előbb 
fölébresztem, bele akarok látni szemeibe.

— Csitt, csitt! ne azt; szemei igéznek ’s elveszik erődet, oltsd el 
a’ gyertyát; úgy öld meg, vagy szemeivel fog megátkozni. Takard le fejét 
a’ lepellel.

Dühösen ugrék Dávid az alvó gyilkosra ’s balkezével torkát ragadta 
meg, jobbjával a’ kést emelte reá.

Rémülten ébredett fel az, két kezével megkapta a’ fojtogató markot, 
’s a’ boszuló arczát meglátva, kétségbeesett kiáltást hallatott, azután ván
kosa alá nyult ’s mielőtt Dávid észrevehette volna, egy vékony tőrt rántott 
onnan elő és megszúrta vele, mire az eleresztő torkát ’s fegyveres kezét 
akarta elkapni.

A’ nő, midőn fiját vérzeni látta, odaszökött a’ küzdők közé’s fija
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ellenfelének kezét megragadta erős szorítással, ’s a’ tőrt kifacsarta mar
kából ; a’ leküzdött ajkán kétségbeesett sikoltás tört ki ’s a’ nő kezére me
leg vér fecscsent, férjének gyilkosa halálosan meg volt sebesítve. De 
fija is vérzett.

— Siess anyám, nyögé Dávid, nézd az én vérem is folyik, menj a’ 
bányaüregen át a’ nyárfaerdőig , ott van egy sziklaormon kisded fehér 
hajlék, benne lakik nőm és kis gyermekem.— Mondd meg nekik:hogy én 
is meghalok.

— Nem, fiam, te nem halsz meg, hisz’ sebed olly kicsiny. Az isten 
nem mérheti rám ennyi szenvedés után még a’ te halálodat is : de nődet 
felkeresem, el kell tégedet innen vitetnünk, itt nem maradhatsz, ez átko
zott helyen. A’ nyárfa erdőn túl mondád !

— Igen , igen , siess, oh én fázni kezdek. — Csókold meg őket he
lyettem is, talán soha sem látjuk egymást többé? . . . .

— Nem , nem! te élni fogsz, élni fogsz én értem. Ide hozom nődet 
és fiadat, az ő csókja meg fog gyógyítani. Sietek, sietek ?

A’ nő elfutott. Dávid befogta vérhullató sebét, — tántorgott szédülni 
kezde, mereven nézett a’ haldokló ember hályogosodó szemei közé, azután 
mellé rogyott ’s úgy tetszék, mintha eszméletét kezdené veszteni.

ügy  rémlék előtte, mintha a’ haldokló ember odamászna hozzá ’s 
Bzánó mosolylyal nézne szeme közé és ezt mondaná olly hangon, mellyet 
már hallott életében : boldogtalan! Az a’ nő , ki neked anyád, feleséged
nek is anyja, mert nőd az a’ kis szőke leány, a’ kit emlegetett ’s kinek apja 
én vagyok, testvére és férje te magad. Boldogtalan ! Te anyádat nődhöz 
küldéd: hogy fognak ezek majd egymásra ismerni! Boldogtalan. Jobb lett 
volna nem jőnöd utánam.

Dávid úgy hivé: hogy mind ezt hallja; kiáltani akart, de nyelve le 
volt kötve, mozdulni akart és nem tudott, úgy érzé: mintha a’ holt ember 
lábai előtt feltűnnék.

Végre fölszakítá álomnyomta szemeit. De a’ halott most is az ágyon 
feküdt, szája és szemei pedig csukva voltak. Semmi nesz messze és közel.

Ekkor erős forróláz állta el tagjait ’s magán kivül feküdt ott hosszú, 
senkitől nem számlált időig. Tán több napokig, tán egész hétig.

Midőn felébredett, rendkivül el volt gyöngülve, alig tudott moz
dulni. Mellette a’ halottnak nagy szaga volt már , nyilván nagy időnek 
kelle elmúlni azon borzalmas éj óta.

És senki sem jött őt ápolni, senki a’ holtat eltemetni ez egész idő 
alatt. Fejében még zúgott ez érthetlen gondolatár. Kiáltani akart, de nem 
volt hangja. Fel akart állani és tagjai összeroskadtak alatta.

Ekkor megrémlék előtte a’ visióbani halott nyilvánítása. Jéghideg 
borzadály futotta el minden idegeit. Ez új lázas erőt adott kimerült tag
jainak. — Nem, nem lehet! kiáltá teljes hitében annak , mit maga előtt 
tagad ’s tántorogva kirohant a’ házból.

Elvánszorgott kínos sietséggel laktanyájához, a’rémület sarkantyúzta 
fellázított lelkét. Haza ért, a’ ház nyitva volt — és üres. A’ kalitban a’
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madarak éhen elveszve hevertek, a’ kandallóban a’ hideg hamu maradt, a’ 
bölcső üres volt, a’ gyermekruha elszórva, rendetlenül fel volt dúlva 
minden. Senki, senki a’ háznál, minden üres volt és elhagyott.

— Igaz, igaz, rebegé ’s megsemmisülve rogyott össze háza küszöbén.
E’ küszöbön most az erdő virágai teremnek.
’S gyakran lát a’ babonás képzelet holdvilágos éjszakákon fehér női 

alakokat, kik vijjongva kergetik egymást az erdők fái között, az egyik 
ölében kis gyermeket visz, a’ másik késsel fut utána. — Ha sokáig hall
gatná az ember sikoltásaikat, megőrülne bele. A’ pór keresztet vet ma
gára, ha látja ’s lassú hangon súgja nejének: nézd: azon asszony lelke, ki 
férjének testvére volt. — Minden lélek dicséri az istent! . . . .

’S túl a’ sziklákon, túl a’ tengereken a’ boldog Hyppona vadregényes 
omladékáinál, — honnan a’ tavasz jő, — hová a’ vándor madár megy, tán most 
is él a’ sírőrző remete, ezüst szakálla hull , a’ virág nyilik a’ sirhalmokon, 
az olajfa minginkább beteli az ezüst övét ’s az ősz népkirály mindig köze
lebb látja az időt, melly neki testvérét, gyermekének anyját, újra meg
mutatja.........

Mi hát a’ bűn, és mi az erény ? . . . .
Miért erény az, mi két zónával idább halálos vérrertőzet ? . . . .
Miért szent az amott, ki itt örült és elátkozott ? . . .  .
Hogy lehet egy eszmében együtt pokol és mennyország, üdv és 

elkárhozás ?
I t t , itt adj világot emberi ész, vagy törpülj le ön müveid előtt.

J ó k a y  Mór.

SZÉKELYFÖLDÖN.
Vad regényes fenyvesek homálya, 
Sziklabérczek felhők közelében,
Üdvözellek, mint anyát a’ gyermek ,
Hü szerelmem forró érzetében!
Szebb talán a’ rónaság vidéke,
’S delibábos pusztáknak lapálya,
’S hol a’ szellő illatszárnynyal röpkéd, 
Vidám halmok, szép völgyek hazája,
Mind hiában! . . . köztetek születtem, 
Csermelyzúgás, bérezi vad virágok;
Szivem egy és szivem egy szerelme 
Csak egyért, csak értetök sovárog.
Milly dicső e’ bérezek közt az élet ;
Föld fiához közelehb az isten,
’S messze mindaz, min a’ nagy világ csüng 
Sáppadozva, mint rab a’ bilincsen.
Forróbb itt a’ szülőföld szerelme,
Szabadabb a’ szivnek dobbanása;
Borzadály ’s kéj itten olly határos,
’S nagyszerűbb a’ lélek gondolása.
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Fönn az ég és tiszta levegője,
Lent az erdők tengerének á r ja ,
Melly örökzöld, ’s mint a’ büszke lélek 
Föllegekben úszik koronája.

Hótetőknek távolcsillogása 
Ráfénylik az erdők éjjelére ,
’S szemeikből gyönge szivárványt sző 
H ajnal, alkony a’ táj kék egére.

Ah minő kép! ah minő kilátás! 
Smaragdhalmok, tündérvölgynyilások , 
Kékes ködben elzavart falucskák 
’S düledező tornyu sziklavárok.

’S bérezek ormán nyájak legelésznek, 
Csermelyek kigyódznak a’ határon;
És fészekként könynyü malmok függnek 
Zuliatagot síró vén sziklákon.

I tt  kél a’ n ap , itt nyugszik le később , 
I t t  néz a’ sas büszkén a’ szemébe;
I t t  ereszti meg szárny vitorláját ,
Hogy elsáppad a’ kelő hold képe.

I t t  zendíti az erdők tündére 
Bűvös hangú szellőfuvoláját.
Síró dallal , harmatos szemekkel 
Kéri a’ hold édes mosolygását.

Szánja a’ ho ld , ’s csillagos ruhában 
Ajakára nyájas mosolyt vészen,
És szerelme fényes tengerárját 
Elönti az erdő messszeségen.

Néz a’ pásztor ’s bámulja világát 
Hosszú horgas botra támaszkodván,
’S elmereng a’ búgó vadgalambok, 
Fürészmalom, ’s vizesés siralmán.

Ollykor ollykor a’ szomszédfáluból 
Csaholása hallik az ebeknek,
’S a’ kanyargó útakon nyikorgó 
Döczögése borvizszekereknek,
Néha csönd lesz, de később a’ légen 
Egy egy hosszú mély kiáltás zúg á t , 
Pásztor szól a’ lobogó tüzeknél:
Hej fiú te teritsd meg a’ marhát.
Majd elhal a’ viszhang méla ajkán ,
Ki fennűl a’ mohos vén sziklákon ;
De koronként vég zajban föléled,
Az útszéli füstös korcsomákon.
őrházaknál hamvadó tűz pislog;
Egy egy székely arra vészi útját 
Hosszú puska mellett énekelvén 
Madéfalva keserves nótáját.
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De ki tudna mindent elbeszélni,
Rólad édes gyönyörű vidékem ? !
Még i s : mért hogy kéjittas szemeim 
Omló könyek csermelyében észem.
O e’ várok ’s őseid sirhalma 
Kérdik tőlem: hol A ttila népe?
Él-e még a’ székely? ’s ha él, merre 
Szabadsága ’s neve dicsősége ?
E ’ kérdés hoz könyüket szemembe,
Siratom én elhunyt szabadságod,
’S hired, mellyel fényessé nem tészen 
Nap- ’s holdfényben tündércsillagárod.

De mért sírjak? . . . amott a’ sziklákon 
Felrepülni sascsoportot látok . . .
Hah e’ bérez a’ sasoknak tanyája,
’S itt születnek mennydörgő villámok ?
Tán e’ népnek majdan a’ sasokkal 
A’ magasba szárnyal gondolatja,
’S a’ viharnak szabadság éneke 
Hideg keblét egykoron meghatja.
’S meglátjuk még szögzett szárnyainak 
Napsugárhoz merész rópülését,
’S meghalljuk tán hosszú ébredése 
Villámokkal terhes mennydörgését.

G y u 1 a y.

BOLOND ISTÓK.
(Vége.)

Másnap reggel Bolond Istók 
Fölvevé kis batyuját,
Oda állt a’ vén gazdához 
És elmondá búcsúját:
„Isten hozzád, jó öreg , ha egykor 
Boldog lészsz, gondolj reám ,
Jussak akkor az eszedbe, a’ ki 
Boldogságodat megjósolám.“
Megfogá kezét a’ remegő aggastyán,
’S szóla, ’s egy nehéz könny pergett végig arczán: 
„Isten hozzád, ifjú ember,
A’ kitől én . . .  . a’ ki bennem . . . .
A’ ki nékem . . . .  látod , lá tod ,
Hogyan kell a’ szót keresnem.
Isten hozzád . . . .  vagy nem, mondok valamit :
Ne búcsúzzunk még e l , maradj vélem itt.
Maradj i t t , míg meg nem únod e’ tan y á t,
És ha tetszik, maradj itt az élten át.
Mondd el, a’ mit tegnap mondtál,
Mondd még százszor el nekem,
Ollyan jól esik azt hallanom,
’S végre majd el is hiszem.

6
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Űgy-e, itt maradsz, barátom?“
Szólt az ifjú : „Maradok ;
Kötelességem m aradni,
Ha már igy van a’ dolog.
Az ollyan beszédben ha kedved te lik , 
Elbeszélek én , ne félj , akár száz esztendeig 
Kinn azonban zaj van,  kocsi érkezett,
Kocsi itt e’ pusztán! vájjon ki lehet?
„Nem szabad bejőni senkinek!“ 
így  kiálta ki az agg . . . .
„Én nekem sem , nagyapám ?“
Szól kiviil egy édes női hang.
És kinyílt az ajtó, és bejött a’ lyány,
Olly fiatal, olly szép és olly halovány !
’S rá borult a’ bámuló öregre ,
Könnye, csókja égeté két arczát,
’S igy önti ki lelke harczát:
„Unokád függ rajtad, nagyapám.
Úgy ölellek á t, mint a’ keresztet,
Áhitattal és reménynyel . . . .  hangom 
Fájdalomtól és örömtül reszket.
Jöttem hozzád ótalmat keresni,
Hol találnám azt, ha nálad nem?
J a j , hogy erre rá szorultam, ’s százszor 
Ja j; hogy apám az én ellenem!
Tőle futok, védj meg ellenében;
Szívtelenül férjhez menni készt ,
Yan-e annak,  van-e annak szive,
Ki egy szivet összetörni kész?
Kérelem ’s könny, mind hiába volt, 
Kőszoborra hulltak könnyeim . . . .
Oh ha itt is úgy já ro k , mint o ttan ,
Lesz-e több illy so rs , mint az enyim ? 
Értem , értem , mit jelent e’
Szemrehányás szemeidben,
Ugy-e azt, hogy az utósó 
Szükségből vagyok csak itten ?
Ne ítélj meg, százszor jöttem volna,
’S apám tiltá , hogy ne jőjek el, 
ö mondá, hogy senkit sem szeretsz te . . . 
Ah, hogy őt mindig vádolnom kell!
Csak hogy itt vagyok végtére,
El sem hagylak már ezentúl.
Hogyha csak te
Ki nem kergetsz hajlékodbul.“
Mennyit nem akart felelni 
E ’ bestédre az aggastyán ,
És egy szó kevés, de annyi 
Sem jöhetett ki az ajkán.
Könnyhullása, zokogása volt a’ felelet,
És hogy édes könnyeket sír, látni lehetett. 
Mint két árvíz, a’ melly összejő,
Összefolyt fölötte múlt ’s jövő,
És e’ tenger őt örök



83

Elnyeléssel fenyegette,
Vagy ha életét nem is, de 
Elméjét nagyon féltette.
Végre is csak tört eszméket monda:
„Van tehát, ki engémét szeret,
Mintha feketedni érzeném 
Ezeket a’ fehér fiirtöket!
Milly kicsiny volt, hogy utószor láttam . . 
Miilyen szépen néz reám . . . .
Ifjú ember, hol vagy ? nézz id e ,
Ez az én kis unokám!
Ifjú ember addsza kezedet,
Mert hiszen te m ondtad:
Míg az ember boldog nem volt,
Addig meg nem halhat.
0  hozzám jö tt, volt bizalma bennem . . . . 
Többé már el sem hagy . . . .
Védni foglak isten, ember ellen,
Kis unokám, ne félj, jó helyen vagy.“
És ki tudja, még mit 
Össze nem beszélt, 
összevisszahányva 
V égét, elejét.
Kinn azonban újra zaj v an ,
A ’ leányért apja jö tt,
De kilép az agg ’s reá dörg:
„Át ne lépd e’ küszöböt,
Nem szentségtelen lábnak való e z ,
A’ tied szentségtelen . . . .
Vagy je r ,  azt megteheted: taszíts e l,
És gázolj keresztül testemen.
Lyányod itt van . . . .  lyányod?
Többé nem tiéd ,
Mért is volna?, őt úgy is csak 
Veszni kényszerítenéd.
Megtagadtad egykoron apádat,
Megtagad most téged gyermeked . . . .
É l az isten ’s őrizi törvényét, 
őrködik az igazság felett.
Meg nem átkozlak, de meg sem áldalak . 
Menj el ú g y , hogy többé ne is lássalak.“ 
És a’ fiú nem mert közeledni, 
összezúzva távozók,
Apja keményen parancsolólag 
Nyújtotta ki jobb kezé t;
Úgy állt ott az aggastyán 
Bús hideg fónségben,
Mint a’ jégnek oszlopa 
Éjszak tengerében.
A’ midőn már messze já r t fia,
Egy sóhajt küldött u tán a ,
Egy kebeltépő sóhajt,
’S beballagott hajiokába.
Odabenn nagy hallgatás le t t ,
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Mélyen liallgatának,
Végre szólt az ifjú vándor 
Az öreg gazdának :
„M ost, uram , már úgy hiszem, hogy 
Én fölösleges vagyok,
Van már ,  a’ ki majd vigasztal,
A ’ ki földerítni fog.
Jó  kedvemmel és vándorbotommal 
Megyek én megint e’ magam utján . . 
Isten hozzád, öreg ember,
Isten hozzád, ifiu lyány.“
Menne i s , ha őt a’ gazda 
Meg nem fogná,
’S nyájas keménységgel igy nem 
Szólna hozzá :
„Az elébb maradni kértelek,
Mostan ezt parancsolom,
Láss boldogságomban i s ,
Hogyha láttad bánatom.“
„Maradok , ha úgy kívánod,
Sőt maradok örömest,“
Szólt az ifjú , „de egy kikötéssel:
Én leszek a’ gazda, mindenes.
Lyány lévén a’ háznál,
Rendnek is kell lennie,
És igy bízni kell a’ kormányt 
Ügyes ember kezire.
Én világlátott ember vagyok, 
Meglásd, mit csinálok 
E ’ házból, melly most beillenék 
Medve- és farkastanyának.“
’S hozzá látott a’ dologhoz,
A’ cselédség véle,
Lusta nép v o lt, hanem őket 
Váltig ösztökélte.
Seprő, meszelő, sikárló ,
Szappan, minden müködék,
’S harmad napra a’ tanyát már 
Majd magok sem ismerék.
Minden tisz ta , fényes, mint a’ 
Katonaruhán a’ gomb,
Nincs sehol a’ régi rozsda,
Régi szenny és régi gond.
’S ez bolond Istók öcsém ,
Ez mind a’ te munkád ,
Ember vagy, ember a’ lelked is. 
Akárki mit mond rád.
Tudja ő jó l, mit hogyan kell , 
Hagyjátok csak őt magára,
Tudja azt i s , hogy a’ szép lyány 
Nem haragszik a’ virágra.
Annak hát az ő okáért 
Hajnalonként kimegy a’ pusztába, 
Összeszedi a’ sok szépen-nyíló
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Vadvirágot, ’s köti bokrétába.
És ezt a’ lyánka, hogyha felkel, 
Ablakában látja , minden reggel. 
Reggelként szép virágbokréta ,
Nap hosszában tarka víg beszéd . . . .  
Hejh dicséri az öreg az iíju 
Elméjét, a’ lyány pedig szívét!
És igy telnek, igy röpülnek 
Órák és napok ,
Sőt még úgy sem hazudok, ha 
Mondok egy pár hónapot.
Hogy múlt el hogyan nem,
Azt nem tudja senk i,
De hogy elmúlt szépen,
Nem tagadja Senki.
’S már akárhogyan húzzuk halasztjuk, 
Végre is csak el kell mondani . . . .  
Szinte restelem le írn i,
Ollyan furcsa valami.
Nagyon egyszerű dolog különben:
A ’ fiú fölszedte holmiját,
’S a’ vándorbottal kezében 
Az öx*eg elébe lép,
’S szólt, azaz hogy szólott volna,
’S nem tudott, csak szája mozgott; 
Elfelejtett minden hangot.
De az öreg szó nélkül is,
Altallátott szándokán ,
Nem különben, a’ ki ott állt 
Más felől a’ kis leány.
És egyszerre csak elkezdtek 
Sírni mind a’ ketten,
’S rákezdte az ifjú i s , tán 
Még keservesebben.
Úgy megsírtak,. sírdogáltak,
Jobban sem kell,
Egyszer ülőhelyéből a’
Gazda fölkel,
És hátáról a’ tarisznyát 
Leveszi,
A ’ leány meg kezéből a’
Botot veszi ki.
Es azóta nyugszik a’ tarisznya ’s b o t, 
Bolond Istók többé el nem távozott, 
Nem volt bolond, hogy távozzék, 
Onnan, a’ hol úgy szerették! — — 
Már kevés virág van a’ pusztában, 
Mert az őszi szelek fújnak,
De vagyon még annyi, hogy elég lesz 
Menyasszonyi koszorúnak. — — — 
A ’ midőn a’ templomból mint 
Feleség ’s férj jöttének,
E ’ szavaknál egyebet nem 
Mondhatott a’ jó öreg :
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„Gyermekeim, legyetek 
Mindig illyen boldogok . . . .
Már én is tudom , mi a’
Boldogság, meghalhatok.“
„Nem szabad meghalnod,“ súgta a’ nő.
„H átra van még valami :
Unokádnak gyermekit idővel,
Őket is meg kell még á ldan i!“ — — —
Evek jöttek, évek mentek.
Mindenik vetélkedett,
Mellyik adjon a’ másiknál 
Ő nekik több örömet.
Most pedig . . . .  elmondjam-e, ne mondjam?
Űzik a’ felhőket a’ szelek ,
Nagy pelyhekben sűrűn omlik a’ hó,
Hó a’ földön, éj a’ hó felett.
A* pusztában csak egy fény világít ,
A’ tanyának mécsvilága ez .
Boldogokra vetheti világát,
Úgy tetszik , hogy örömében rezg.
A’ tanyában, jó meleg szobában,
Pattogó szikrázó tűz körül 
Az aggastyán, a’ férj. a’ menyecske 
Es egy pár kis pajkos gyermek ül.
A ’ menyecske fon ’s dalol ; nagyapja 
’S férje játszik a’ kis fiúval. —
Kinn süvít a’ tél vihaija . . . .  ott benn 
Perg a’ rokka ’s vígan zeng a’ dal. . . .  —

P e t ő f i  S á n d o r .

DIVATESZMÉK.
Van egy virág kedves Rózám, melly télen nyílik leggazdagabban és ez a 

virág a’ divat. A ’ tél a’ divatkereskedők ara tása ; miről tisztán meggyőződhetik, 
ki ez évszakban divatboltjaink kirakatai közt kéjszemlét tartva végig sé tá l; 
minden, mit finom Ízlés ’s kimerületlen találékonyság felmutathat, szépet, ra 
gyogót , meglepőt, itt e’ bazárok fénykirakataiban azt egyesítve látni. *— 
Milly végtelen a’ választékosság csupán azon ládikákra nézve is , mikbe pipere- 
neműeket rakn i, mint keztyüket, legyezőket, st.eff. rózsaszín , kék vagy fehér
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atlaszból, mellyek körül arany vagy ezüst csipkékkel ’s szalagbokrokkal vannak 
szegve, mellyekről ismét gyöngysorok függnek a lá , mások ellenben zomán- 
czozva vannak ’s gyöngyökkel és fény csigákkal kirakva, szigetfából, a’ tulaj - 
dorosnö neve igaz gyöngyökkel kirakva , vagy arany metszetben. Kivált pom
pásak a’ bijouterie-árúk boltjai, a’ minden Ízlésű arany lánczok , gyűrűk, kö
söntyűk , karpereczek, — ’s a’ porczellán kristályüveg és bronzneműek kiállí
tá sa i, mellyek, kivált a’ mint Testory raktárában vannak elrendezve, este, fé
nyes világítás m ellett, a’ legragyogóbb tekintetet ad ják , melly képes még azon 
szemeket is elkápráztatni, mik e’ nemben a’ legpompásabbakat látni megszok
ták. Legnagyobb kelete van a’ csemegész, papír és játékszer áruknak. A’ dra- 
géek és pastilleok, a’ katulyák , papirtölcsérkék , mikben hölgyeknek bonbon
okat szokás átadni, rendkívül csinosak és keresettek. Meg kell azonban enged
nünk : hogy a’ könyv és müárusok is meglehetős vásárnak örvendnek, kivált az 
elmés találékonysággal díszített pompa kiadások tekintetében. Ezeknek termé
szetesen csak a’ táblája érdekli a’ divatot, — divatköltők müvei nem szoktak 
pompás kötésben megjelenni.

A ’ séta és kocsizási köpenykék többnyire bársonyból készülnek, igen 
kedvelt rajtok a’ fekete csipkefodrozat, majd minden gazdag mintájú öltöny vi
sel fodrozatot. Általánosan mind ez öltözékek XIV. Lajos utóidejébőli divatra 
emlékeztetnek, a’ kissé tág ruhaújjak, mellyek elől csúcsosan végződnek, széles 
csipkekarmantyúkkal vannak ellátva, mellyek igen bővek ’s ránczaikban szűkén 
összevonattak, mint egy kiterjesztett legyező sugárai. A ’ válakat *) igen dísze
sen viselik, elöl szívalakúan metszve mélyen nyitottak, ’s mind elől, mind hátul 
igen messze hosszú derékra lejönnek, e’ nyitott válak alatt vagy igen gazdagon 
felcsipkézett, vagy hímzett battist ingelőket szokás hordani. A ’ burkonykendök, 
miket színházból vagy bálból hazajövetelkor szokás használni, kisded crispinek 
alakjára készültek, többnyire atlaszból, széles bársonyszegélyzettel, melly a’ 
béllés sziliét viseli. Rajtok ollykor csuklyácskák is vannak, de ezeket le lehet 
rólok venni. Délelőtt ’s házi pongyolául számtalan névvel elkeresztelt burko- 
nyokat viselnek, casavaicákat, palkákat, sat. Ezek többnyire kurta széles újju 
dolmánykákból állnak ’s renkivül jól illenek és a’ mellett kényelmesek, mert 
könnyen fel és leölthetök. A ’ legtöbb cashemirböl készül, ’s világos színű se
lyemmel béleltetik : például barna égszínkék vagy cseresznyepirossal, sötétkék 
cashemir ugyan olly szinü bársonynyal hajtókázva’s rózsaszín selyemmel bélelve; 
félpiperéhez használtatnak olly főkötőcskék mellyek egészen keskeny bársony 
szalagokból és selyemcsipkékből állanak, még szebb divat azon főkötőcske, melly 
egészen fehér csipkéből v an , egyszerű gömhölyű alakra ’s szalaggal van ékítve.

A’ finom fehérnemüeket illetőleg kevés változás történt. Legnagyobb p a
zarlás történik az ingelökkel, mellyeket hímzetten , csipkézetten szoká a’ toi
lette természete szerint a’ kivágott elejü öltönyök mellé viselni. Gallérkáik igen 
kicsinyek, mellyeket ollykor felállítva is viselnek kis nyakkötő mellett, ’s ily- 
lyenkor azok kis redökbe szedve keskeny csipkékkel szegélyzettek. Az újjelöknek 
is szokott kis hajtókája lenni, hasonlóul hímezve, mint az inggallér: ezeket 
mousquetain újjacskáknak nevezik ’s mind a’ bő, mind a’ szűk újju ruhákhoz 
alkalmazhatók. Az alviganók rendesen széles hímzett röpkennyel vannak ellát
va, melly csaknem simán, ránezok nélkül van feltéve, némellyek elöl kötény
alakra is vannak hímezve, ’s illyenkor szépen viselhetők nyílt házi öltönyül.

Yégiil édes Rózám azon felszólításodra : hogy e’ lapok szerkesztőjét kér
jem fel miszerint olvasóit bár mentül többször örvendeztesse meg a’ szeretetre
méltó Petőfi Julia elmeszüleményivel, meg kell jegyeznem : hogy e’ kérelem 
fölösleges volna, miután a’ szerkesztő jól tudja : hogy ez óhajtás általános **)

*) Különbség v á l és v á l l  között: amaz Leibchen, ez Schulter.
**) ’S ez óhajtásban legnagyobb részt vészén maga a’ s z e r ke  sztő.
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Az „ábránd ihlett kültőnéje önmaga is érezheti a z t , hogy egy olly gazdag ke
dély magában el nem zárkozhatik, kinek szíve kincseket re jt, mellyeknek köz
gazdagsággá kell lenniük. . . . Mi boldog ő! Kinek úgy sikerült, mint ő neki, 
a’ phantasiák örökzöld szabadságfája alá menekülni! . . . .

Isten veled , tartsd meg számomra lelked barátságát.
S a r o l t a .

NEMZETI SZÍNHÁZ.
Január 8. C s i k ó s .  Bartha javára, bérletszünettel. Szokott tapsok mel

lett. A ’ tánczös jelenetek, mint rendesen, úgy most is ismételtettek. — Füredyt 
még kissé kímélni kellene hosszas betegsége után.

Jan. 9. Y i l á g s z i n j á t é k a .  — Vasárnap.
Jan. 10. F r a  D i a v o l o .  Zerlinát Hollósy Cornelia adta, azon női finom

sággal és hódolatgerjesztő gyöngédséggel, mellynek látását ő benne annyira 
megszokta és megszerette a’ közönség. — Wolf játékát főleg emeli előadásának 
drámái plasticitása.

Múlt kedden január 11-kén Laborfalvi Róza k. a. javára bérletszünetben 
először adatott : „ K é t  a n y a  g y e r m e k e ' 1, drama 5. felvonásban , előjáték
kal. 7 ábrázolatban, irta Soulié F ridrik , — fordították Csepreghi Lajos és 
Egressy Benjamin. Egy kalandor nő (Szathmáryné) minőkkel a’ franczia újabb 
regény-irodalomban elégszer találkozunk, a’ féle lady W inter szabású lény, 
eredetileg kisérő hölgy , urnájának, egy tengeri vész alkalmával történt halálát 
arra használja , hogy nevét felvévén , magát helyette kiadja, ’s főrangú hölgy 
szerepét játsza. Ezen álarcz alatt Olaszhonban elszéditi Estévé gróf — hajdani 
császársági tábornok (Szentpétery) könnyelmű fiát Györgyöt (Szigeti) annyira, 
hogy ez vele titokban házasságra lép. De a’ hirtelen gyuladt szenvedély csak
hamar utálattá válik a’ nő irán t, hogy helyet adjon egy uj viszonynak a’ há
zas férj ’s az öreg tábornok hajdani baj társa Kérouan (Egressy) leánya Luise 
(Laborfalvi R.) között. E ’ viszony a’ megfeledkezés mámoráig halad , — a’ 
szerető hölgy anyává lesz ; titoktartva várni esküdvén mindaddig, mig azon 
férfi, kinek szerelmét adá, az akadályokon diadalmaskodhatik. De az akadályok, 
mint láttuk, nem csupán a’ rangjára büszke tábornok apának elöitéletében, 
állanak, mint a’ szerető hölgy hiszi. Végre a’ várakozás türhetlenné kezd lenni, 
’s a’ fölfedezóstőli félelem, és titkolozási viszony mardosó kigyóvá válik a’ szere
tő leány keblében, Elhatározza véget vetni reménytelen éltének, ’s öngyilkolási 
szándéka kivitelére használni akarja azon napot, midőn atyja egy futtatáson 
a’ tábornokkal ’s családjával épen együtt van. Azonban az ezt magában 
foglaló levél az atyjának idő előtt kézbesittetik, ki minthogy olvasni nem tud, 
megkéri erre előbb a’ tábornok leányát Lucilet (Komlóssy Ida), azután Monté- 
clain marquis ezredest (Lendvay). Az első Luise iránti feláldozó barátságból, az 
utóbbi Lucile iránt keletkező szerelemből elhallgatja a’ levél tartalm át, ’s 
mindketten egyesülve visszatartóztatják a’ szerencsétlen leányt, gyermekét pe
dig oltalmuk alá véve, biztos helyre viszik. De csak most jő a’ bonyolódás. A ’ 
fentebb említett kalandosnő boszut forral Monteclain marquis ellen , mivel az 
utóbbi élte titkait könyvnélkül tudja (hogy miként? — azt megvalljuk nem ve
hetők ki egészen) ’s a’ gyermek- elhelyezés esetét ellene forditván , azzal a’ 
nemeskeblü Lucilet nyilvánosan meggyalázza. ■— A ’ felgerjedt apa pedig első 
rohamában meg akarja gyilkolni méltatlanul gyalázott leányát. De a’ sor csak
hamar kerül, — Lucile ártatlanságát Montéelain marquis Louise levelével fel
világosítja ; hanem ekkor Kérouan gyanakodni kezd, a’ levelet megismeri, ’s 
miután annak valódi tartalmát előtte mások elhallgatták, leányának felolvasni 
parancsolja. Ez az egészben legmeghatóbb jelenet. A ’ térdelő hölgy minden el
olvasott szóban saját kárhoztatását olvasta, a’ környezők arczán a’részvét fájdalma
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olvasható. — Hogy hosszasak ne legyünk, csak azt említjük még, miként az 
elkinzett szerencsétlen hölgy fájdalmát kétségbeesésig viszi csábitója titkos há
zasságának megtudása , ’s a’ bizonyos halál torkából csak a’ történet — vagyis 
Montéelain marquis által ragadtatik ki. És miután a’ mindentudó marquis a’ 
titkos házasság érvénytelenségét is felderíti, következik a’ kiengesztelő kifejlés, 
a’ császársági ősz bajnokok gyermekeinek, ’s a’ nemes tettben egyesült szerető 
párnak egybekelése.

Kissé hosszadalmasak valánk a’ mű tartalmának előadásában azért, hogy 
indokolva legyen azon állításunk, miszerint e’ drama , melly tulajdonkép nem 
is egyéb, mint dramatizált regény, jelen feldolgozás után is inkább regénynek, 
mint drámának való. A’ bonyolódás ’s drámái viszonyok abban olly széles 
alapra állitvák, hogy az iró e’ miatt többnyire kénytelen a’ cselekvény felszínén 
tovább úszni, mélyebb reflexióktól elállani, ’s a’ helyzetek, lélekállapotok tag
lalását a’ nézőkre bízni. E ’ széles alap miatt a’ drámái egység is szenved ; mert 
mig p. egyrészről a’ rang és állás előítéletei teszik a’ bonyolódás csomagát, 
addig másfelől a’ könnyelmüség-okozta szomorú viszonyokat látjuk a’ játék
ba keverve. Mind e’ mellett e’ darabnak van hatása, főkép hölgyközönségre 
nézve. Egy gyöngéd nőkebelnek e’ név „anya“ mindenkor biztos kulcs, ’s ha a’ 
társadalom bevett fogalmainak hódolva megvetéssel fordul is el a’ szerencsétlen
től , ki szerelmének mindent feláldozott; — az eltévedt anya keserve előtt r it
kán zárja el a’ részvét ajtaját. E ’ hatásról nem egy- két szép hölgy könyekkel 
áztatott zsebkendője tőn jelen esetben bizonyságot. Egyébiránt e’ hatás érdeme 
egy részben a’ jó előadást is illeti; a’jó előadás dicsősége pedig a’ jutalmazotton 
kívül Szentpétery, főkép pedig Egressy urakat. Komlóssy Ida is kielégítő volt, 
valamint a’ többi működők is eléggé iparkodtak. Nézők meglehetős számmal 
ugyan, de mi Laborfalvi Róza kisasszony művészete iránt sokkal magasb véle
ménynyel vagyunk , semhogy jutalomjátékára közép számú közönséget elegen
dőnek tartanánk.

Végül egy párbeszédet kell még megemlítenünk, mellynek a’ színfalakon 
kívül az utczán magunk valánk közönsége: „Uram bátyám? nem tudja: hogy sza- 
baditotta meg a’ darab végén Lendvay Laborfalvy Rózát , nevezetesen hogyan 
juto tt arra a’ magas kőszálra?“ — „Biz öcsém! én ki nem vehettem, hanem 
menjünk a’ sasba, Lendvay ott szokott vacsorálni, megkérdezzük tőle, — ő 
legjobban tudja: hogy csinálta.“ —• Nem hinné az ember, mennyi bírálati él rej
lik táblabiró ur ezen ötletében.

Jan. 12. B á c s i .  Ismert mulattató vígjáték, Azaz: hogy mulattató azokra 
nézve, a’ kik ott vannak, hanem kevésbé mulattató a z , hogy illy iszonyúan 
ismert darabokban, miket a’ közönség is majd olly jól ismer, mint a’ súgó, 
rendkívül kevesen szoktak a’ színházba jőni magok mulattatása végett.

Jan. 13. H a m l e t ,  drama öt felvonásban, irta Shakespeare. Lendvay 
a’ czimszerepben. — Nagyszerű közönség, óriási tapsok, repedező karzat, ösz- 
szevágó előadás; — mind ez meg lett volna, ha e’ napon a’ színház zárva nem 
lett volna. Hiába, Shakespeare ellen minden baleset összeesküdött.

IRODALMI ELLENŐR.
(Ama’ másik két vers , mellyet közzé tenni a’ szerkesztőség kényszerítve volt.)

PANASZOM MAGYARÁZATA.
Mit panaszlok? Ú g y  k é r d e z t é l ,  
Oh k e m é n y  — s z e g é n y  honom! 
Vajha tudhatnád, mit vesztél,
Majd tudod, minő bajom.
Mit vesztél ? — A’ békeséget!
*S s o k f e l ö l  emelsz viszályt,

Úgy hogy régi szent egységed 
Sokfejü önzéssé vált.
Távol éltem — é s z r e  v e t t e m  
M a j d  a’ csillogó viszályt;
’S majd erőmet össze szedtem, 
’S vágyó szüm honomba szállt.
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N é k e d  k e l l ,  mit érted hoztam: 
Bátor elme, mint erény!
’S néked azt fel is áldoztam,
Hát azért vagyok szegény.
lm , azért szegénynyé lettem , 
Minthogy én n é z t e m k ö r ü l ,
’S csak viszályt itt észre vettem 
Rongyolót mindenfelül.
Szép hazámat rontja pártos, 
Pártok rontják czélomat;
Mit segít, hogy elmém jártos ? 
Nem segíti honomat!
Mind a’ két felől ma j d  v o n t á k  
Mellemet héják sasok;

Szűmet, ingemet még ronták 
Körmeikkel pártosok.
Hogy rongyolt szivét jobbítsam 
Szép hazámnak szándokom;
’S rongyolt szümet , hogy javítsam 
Rongyos ing ajándékom.
Ezt panaszlom, mit kitudtál 
Tőlem, ím szegény honom !
’S még sem érted, bár te juttál 
Olly bajhoz, minő bajom.
Tán hiszed, hogy búm , a’ gondos, 
Rongyos ingem volt? — Az ám !
De nem az, hogy ingem rongyos, 
Csak hogy olly rongyos — hazám.

H u g o  K á r o l y .  * **))

’S bár zárta téli álom,
E r ő j e  m á r  de r ű i .

Már mindenütt kinyílik
Sok ág és még több virág;

És a’ reménylő földre
Égből tavasz 1 e h á g.

A’ föld virul már szépen
’S gyümölcs is lészen majd ,

Mivel sok ág szemeket
E r ő v e l  m á r  k i h a j t .

Pacsirták érkezének ,
’S látván az ó vetést

Virulva, énekeltek!
ígérve jó t ö r é s t .

Hazám , te vagy szép földöm , 
Sugár : az igazság ,

A’ nemzetiség : virányod,
Törés: a’ szabadság.

Jég s ú l y o s o d t  mellemre,
’S jeget l á t t a m  k ö r ü l :  

Sugár hatott keblembe,
’S lelkem megint derül.

Láttam, hogy már e’ földön 
Dühöngve jár a’ szél: 

Azért jött bú szemembe ,
Azért szivembe tél.

Azért soká f o h á s z t a m  
Té l  f ú r t a  szivemet: 

Azért sokat könyeztem —
Szél szúrta szememet.

De mégis újra élek,
A’ föld, ha újra él,

’S miként kivül természet, 
Szintúgy szivem kikéi.

Kivül k i k e l t  a’ f ö l d b ő l ,  
K i k e l e t  újra már:

Azért e’ dalt kinyitta 
Szivemben a’ sugár.

Szabad sugár föloldja
A’ jégbe zárt mezőt,

És mindenütt kihajtnak 
A’ szemek  uj erőt.

Szemek soká nyugodtak ,
Bár szél d ü h ö d t  k ö r ü l ,

Nem áll magában nemzet,
Ha nemzetisége n i ncs ,

Nem él valóban ember,
Ha embersége n i ncs

Király, hazám , te állandsz , '
Tél lön tavaszoddá:

Oh bárcsak én lehetnék,
Hazám, pacsirtáddá!

H u g o  Károl y .

MI HÍR BUDÁN?
— Megjött a’ farsang! majd ha elmegy , akkor tudjuk meg : hogy kinek 

mit hozott, ’s kitől mit vive el? Kívánjuk tiszta szivünkből, hogy hozzon több 
új örömöt, mint késő bánato t, szép olvasónéinknak pompás bálokat, ’s még 
pompásabb — fejkötőket, — szerkesztő társainknak sok előfizetőt, kevés po
lémiát. Énekeseinknek sok elrekedést, még több fizetésjavítást, — táblabírá-

*) Megjegyzendő, hogy az aláhúzott sorokat maga a’ szerző jegyző ki.
**) Te mondád!

HONTAYASZ.
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inknak vidám névnapokat és keresztelőket, — egész jó hazánknak pedig sok dí- 
nomdánomot, kevés szánombánom mellett. — Vigyen el azonban minden német 
tánczot, minden köhögést, minden olvasni nem szeretést, külföldieskedést, házi 
czivakodást, minden alkalmatlan hitelezőt, és criticasztert ’s több efféle vesze
delmes nyavalyákat tőlünk. Vigye el azokat, kik egymást hűségesen szeretik 
— az oltár mellé; — de előfizetőink közül egyetlen egyet se vigyen sehova.

— Múlt vasárnap tartaték a’ nőegyleti első álarczos tánczvigalom. Sok ál- 
arcz, sok nem álarcz, sok elcze, kevés valamire való. — Voltak álarczos hölgyek, 
kik az irodalomról is beszéltek, az illyeneknek kár álarczot tenni fel, hadd ismerné 
őket a’ világ és tisztelné, mint becses ritkaságokat. — Ott volt Eisele és Bei- 
sele is. Jó  gondolat volt tőlök a’ Fliegende Blättert könyvnélkül megtanulni. — 
Az egész nagyon szép volt, — annak a’ ki szebbet nem látott. — „Ismerlek“ 
monda egy álarczos hölgy egy ott szájongó komoly fiúnak. — „Jól van, örülj 
neki.“ — „Ismerlek“ monda újra találkozván vele. — „Ugyan mondj már mást 
i s , ezt már hallottam.“ — „Ismerlek“ sipegé az álarczos a’ harmadik találko
zásnál is. — „Nem is vagy akkor tisztességes személy “ felele ez végtére kifa
kadva. Általában az álarczos báli vicczek nálunk abban állanak: hogy az álar- 
czosok vékony hangon azt mondják az álarcztalanoknak: hogy „ismerlek.“ Az 
álarcztalanok pedig iparkodnak azoknak jó vastag hangon, mentül arczátlanabb 
tréfákat vissza mondani. — A ’ bálelrendezés minden kifogáson fölül van.

— A ’ Duna beállott, — ingyenhidunk van isten kegyelméből.
— SATYRÁK IT T  IS AMOTT IS. — A) Mikor az utczák szegletein 

nagy betűkkel hirdettetik ; „mindenki szájkosarat tegyen a’ maga kutyájának az ő 
órrára, mert különben ebet fog (nem ő , hanem a’ gyepmester) ’s az országúton, 
hol a’ kecskeméti hentesek szoktak állomásolni, olly derékkutyanyájak legelésznek 
reggel este : hogy Blumenbach illustrált Naturgeschichtéjében sincs több egy 
rakásra festve. B) A’ nemzeti színházat légszeszszel világitják. Ez már levegő 
volna, még sem kapunk belőle eleget. Ollykor olly sötét van, hogy szinte fél az 
ember ; — a’ minap egy úr , kinek meglehetős hosszú orra van, nem tudta az 
orrát kifúni a’ sötétben; tudniillik: hogy nem az orrát nem találta a’ sötétben, 
hanem a’ zsebkendőjét, mellynek a’ sötétben lába kerekedett. A ’ légszeszkezelő 
úr jeles ember, lám ő még a’ levegőt is megtudja gazdálkodni. Ugyan nagyra- 
becsülheti az ollyan felvonásokat, mint a’ Zách unokákban az utósó, a’ hol a’ 
súgó gyertyáján kívül semmi sem világit a’ színpadon és néző helyen. Ezért 
nézi aztán Diosy az ember •szomszédnőit férfiaknak. — C) Ez idén hatalmas 
intézkedések következtében nagy rendnek kelle támadni a’ dunai átjárásoknál, 
a’ révészek fejére számokat szegeztek. Már négy nap óta csak az mehet át a’ 
D unán, kinek kivetni való tiz pengője van , ’s nagy kedve két óra hosszat 
grönlandiai czethalászaton jelen lenni. — D) Némelly lapok szörnyen sajnál
koztak rajta , hogy Ilollósy Cornelia elmegy a’ nemzeti színháztól: — igaz 
ugyan: hogy e l m e g y ,  csakhogy nem Hollósy Cornelia, hanem Bognár. — 
E) Mikor álarczos bálban az érdekes nődomino imádóját is magával czepeli, 
aztán a’ slepphajóral a’ remorqueurre is ország világ rá  ismer. — F) Is
mertebb nevű publicistáink egyikét két év előtt pesti jogászbálba hítták. Neki 
azonban nem lévén szokása bálba járn i, vévé a’ dolgot megtiszteltetésnek ’s ott
hon maradt, a’ miért is rá a’ meghivók annak rende módja szerint megapprehen- 
dáltak. Az idén ismét kap jogászbáli meghívást, mellynek a’ meghívó jegy sze
rint tartatnia kelle az a r a n y  sas  vendégfogadó termeiben. Emlékezve a’ 
harmadévi apprehensióra, féltévé magában: hogy kivételkép meg fog ott jelenni, 
hiszen csak rövid ideig kell ott mulatnia, csupán: hogy magát megmutassa. A ’ 
kitett napon — sajátlag estén — tehát neki öltözködik, gálába teszi ma
gát ’s azon szép szándékkal : hogy egy óránál tovább nem fog künn mulatni, 
elmegy az arany sasba. Ott perse néma és csöndes volt minden , semmi nesze 
a’ tánczvigalomnak; kérdi a’ pinczért : hogy hol itt a’ bál ? Az szemeket me-
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reszt : ,,e’ helyen, — úgymond — mióta a’ Noé bárkája az Ararát hegyén 
megállóit, semmiféle bál nem tartaték, és hihetőleg ezentúl sem tartatik. A’ 
nyilvánosság férfia előveszi a’ meghívó jegyet, ’s akkor lá tja : hogy nem Pesten 
van az a’ jogászbál, mellyre őtet hítták, hanem — Kecskeméten ! — G) Mikor 
az ember kebelbarátjának meghitten elmondja privát kalandjait a’ legmélyebb 
titoktartás feltétele alatt, nem vevén észre: hogy kebelbarátjazuglapi újdondász, 
’s másnap már az elmondott titkot német betűkben halhatatlanítva olvassa iszo
nyúan felpántlikázott és felnarancsozott alakban háromszázezer — akarám mon
dani, — tizenkilencz ember. — X) Mikor az ember U. lapra előfizet’s U. lapot kap 
helyette, (lehetetlen!) De nagyon is lehetséges (menjen ön, ön már extemporisál- 
ni kezd, a’ hasából beszél, nem hisszük). Nem hiszik? no úgy hát elmondom. — 
U. lapnak volt egy szorgalmas előfizető hentese, ki a’ lapot, a’ mióta sört mér 
és hurkát á ru l, szüntelen járatja. Az líjév közelgtével megérezve rajta az előfi
zető szagot , elmegy hozzá U. lap szerkesztője és körülfogja illyen szép szavak
kal , hallja az úr, ne járassa ön többé az U. lapot, hanem járassa az U. lapot, 
lássa: az az XT. lap tökéletesen a’ hentesek és böllérek számára lesz írva, olly 
stilban , melly kivált a’ liurkakészitőknél furorét fog okozni, ’s kocsonya mellé 
soha illőbb olvasmányt nem találand ön, mint az Ü. lapo t; a’ favágók és bér
kocsisok tódulni fognak önnek a’ csárdájába, csakhogy az Ű. lapot olvashassák; 
egy szóval olly lapot, melly a’ sörcsárdák és l e b ú j o k  közönségének annyira 
kedélyére szóljon, mint az U. lap nem találand ön sehol.“ — „Nagyon szép, 
felele a’ böllér , mind elhiszem, de azért maradok az U. mellett, mert az ka- 
lendáriomot is ád , meg mozgó fababákat, meg képeket, meg lánczhidat, ’s 
több eflféle iszonyú dolgokat, — maradok mellette.“ — „ N a , azt is jól teszi 
ön , egyébiránt az U. lapra is fogadok el előfizetést, megkimélem önt a’ fárad
ságtól,“  — ’S elfogadta IT. lapra az előfizetést és zsebrerakta. — Esztendő első 
napján azonban kapja az előfizető az U. lapot. Neki perse, minthogy olvasni 
nem szokott, egyik újság is olly an volt mint a’ másik , hanem a’ kalendáriom, 
meg a’ fababák, meg a’ lánczhid hiányzottak, ezek estek neki nehezen. Elmegy 
tehát U. lap szerkesztőjéhez, követelvén a ’ maga kalendáriomát, fababáit és láncz- 
hidjait. Az keresi nevét az előfizetők közt és nem találja. A ’ böllér elmondja, hogy 
ő azt egy úrnak adta á t , ki azt ígérte , hogy az illető helyre átadandja, ’s el
mondd, hogy azon úr igy és igy nézett ki, (a’ mi nem volt nagy mesterség.) 
Láthatja ön, felele IT. lap szerkesztője, hogy az nem én vagyok, hanem a ki
adóm majd elvezeti önt oda, a’ hol az lakik, kérje attul a’ kalendáriomot. A ’ 
kiadó elment a’ böllérrel az Ü. lap szerkesztőjéhez, kinek is a’ böllér egy hatal
mas böllérnyelven tartott ’s illően applicált adta-vettékkel borsozott, és majo- 
ránnázott dictióban tudtára ad ta : hogy a’ pénzét nem oda te tte , a’ hova kérte, 
tehát adja vissza. Eleget mondá neki a’ szerkesztő : hogy azt nem teheti, mert 
a ’ pénzre szüksége van , ’s hogy a’ neve is be van már Írva a’ fekete könyvbe, 
pedig onnan kitörülni semmit sem lehet ; az ollyan, mintha valaki katonának 
csapott volna fel; onnan megszökni nem szabad, de a’ böllér szörnyen erőtette 
a’ kalendáriomot, meg a’ lánczhidat, meg a fababákat. — „Na — legyen hát 
elégtéve ön kívánságának, szóla végre a’ megszorult szerkesztő, ihon van sa
já t  kalendariomom, vegye ön; tavalyi ugyan, de az semmit se tesz; egygyel 
kevesebb nap van benne, mintáz ideiben, azt pedig hozzá lehet Írni, máskép 
egészen jó. A’ lánczhidat — láthatja ön, hogy még nem kész, — azzal tehát 
nem szolgálhatok; fababák helyett pedig — hacsak dolgozótársaimat nem adom 
önnek? . . . .  hanem azok bizony enni kérnek. — (Kárpit legördül.)

— Egy kis journalisticai dictionarium. Ungeschminkte W ahrheit: go- 
rombáskodjunk mindenkivel. — Zum Ritter geschlagen werden; — addig frics- 
káztassuk és rugassuk fel magunkat, még híres emberek lettünk. — Langwie
riges Studium: Etlapolvasás.

— Hirtelen hírek. Az állatkínzás elleni egyesület határozatából minden
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bérkocsisnak szorosan meghagyatik, hogy ha eső esik , a’ lovai főié paraplét 
tartson. —- N. ú r , a’ házasság rend nagykeresztese gyermekágyat fekszik, — 
a’ felesége helyett. — X. úr nagyszerű tudományos könyvön dolgozik, melly a’ 
szúnyogok lelki betegségeit fogja tárgyalni, <— academiai tag akar lenni. — Uj 
társulat van keletkezőben, mellynek czélja a’ gorombaságokat hatályosan ter
jeszteni a’ míveltebb körökben. Fölösleges.—Abd-el-Kadert elfogták.—A ’ kiket 
a’ dolog illet , tanakodnak ra jta : hogy irói törvényeket hozzanak-e előbb, 
vagy a’ halálbüntetést töröljék el? — Tisztujitási botok kaphatók a’ V. utczá- 
ban L. boltban átellenében a’ Caucasusnak ólommal beöntve. — Megjelentek ’s 
minden hiteles könyvárusnál kaphatók : igazi fris füstölt veronai szalámik, da
rab és font számra. —■ Egy fiatal ember kerestetik jó fizetésért egy laphoz ja- 
vítnoknak. Bizonyitványt tartozik róla hozni: hogy nem genie. — Egy ember 
minden nap félre tesz egy krajczárt, mind azon időig , míg az országgyűlésen 
az irói jogokra kerülend a’ sor. Patvart. Ez az ember millionair akar lenni. 
— Egy fiatal ember bemegy a’ patikába ’s kér valamit fogfájás ellen ; a’ patikás 
ád neki valami ördöngős illatot ’s biztatja: hogy tegyen próbát vele, — ez bele 
szippant ’s ájultan hull a’ földre tőle. Kis idő múlva feleszmélve kérdi a’ patikás: 
no ugy-e nem fáj már a’ foga ? — „Jaj , uram , hiszen nem is nekem fájt a’ 
fogam, hanem az apámnak, annak kell az orvosság.“ — Egy kis lány azt 
mondta az apjának: hogy szeretne angyalt látni; — ha mindig jó fogsz lenni 
kisleányom , majd látsz, ne félj. H át te láttál-e m ár, apám? — Balog úr 
a’ nemzeti szinház légszeszvilágítás kezelője igen szépen kéretik: hogy vagy 
varrasson magának hosszabb fehér mellényt, ha színpadra jő, vagy eszközöljön 
jobb világítást. Választhat közüle. H a a’ világítást gazdálkodja meg, lássuk a’ 
mellényt, ha a ’ mellényt gazdálkodja meg, lássuk a’ világítást. Vagy egyiket, 
vagy másikat — Szelestey úr nyilatkozik a’ ,Divatlapéban, hogy ö se nem tót, se 
nem költő , se nem magnum ingenium. Quelle bruit pour une omelette!

— ÁLTAL- ’S K I-OLVASOTT SOROK.
Válogatott asztali borok kaphatók 

F. L. fűszerkereskedésében
Megjelent „Magyarország múltja és

jövendője“ .........................................
Uj menageria a’ Dunaparton , igen 

szép americai papagályok, macskamaj
mok és stigliczek....................................

Fizessünk , mennyit becsülettel el
bírunk......................................................

A’ dunagőzhajózási társaság 
Csőd megürült néptanítói hivatalra

Egy jónevelésü fiatal ember, mint
gazdatiszt ...............................................

Kik náthában , csúzban , vagy rheu- 
matismusokban szenvednek

Egy igen szép ölbeli kutyácska, fehér 
lábú, fekete fejű elveszett . . . .  

A ’ mérsékleti egylet szállásán. X
piacz N. szám a la t t .............................

Constantinápolyban minden ebeket
összeszedtek..........................................

X. asszonyság uj planétát fedezett
fel az é g e n ........................................

Az idei grönlandi czethalászaton 300 
ezethal öletett meg. . .

mellyektől három nap alatt minden po
loska és egyéb rósz féreg kipusztul, 
kapható hordókban és lepecsételt üve
gekben.
még mindig kaphatni teljes számú pél
dányokat , hanem a’ párizsi divatképek 
már elfogytak.
a’ hitelezők összejövetelének határnap
ja  folyó év martius 15-ike. 
gänzlicher Ausverkauf, 
a’ legelső agár pályadíja egy ezüst ser
leg és 100 rft.
bérbe kiadandó szent György naptól 
szent Jakabig.
alólirott kész pénzen beváltja azokat 
tőlök.
beszél tótul, ráczul és németül ’s igen 
szépírása van, a’ mellett számolni is tud. 
kapható ötszáz darab üres champagnei 
palaczk.
hatot közülök statusköltségen fognak 
neveltetni Párizsban, 

kötőtűk kaphatók leszállított áronR. S. 
boltjában, a’ hálófejkötőnél, 
köztük három vasvármegyei fi, és négy 
turóczmegyei.
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— Szeretnék tudn i, hogy miután Privorszky úr megígérte a’ közönség
nek , hogy a’ redoutban rendezett tánczvigalmakban az Egressy-féle czigányze- 
nét is hallatni fogja, ez Ígéretét miért nem váltja be? Tartunk tőle : hogy meg 
találjuk bánni a’ Privorszky úr ellen beküldött vádoló czikk ki nem adását.

— Több collegalapok feuilletonistái annyit panaszkodnak a’ Pest utczáit 
elárasztó rablócsordák ellen, hogy utoljára az ember majd ki sem mer menni 
az utczára gyertyagyújtat után. Félénk ember mindenütt kísérteiét lát. Ne le
gyenek önök félénkek ’s nem fognak megijesztetni. Vidéken még azt fogják 
hinni, hogy itt minden szegleten egy F ra  Diavolo, minden kapu alatt egy Sobri 
Jóska, minden ablakban egy Cartouche is egy másik Schinderhannó leselkedik 
a’ jámbor polgárokra élesre köszörült puskákkal és töltött fokosbaltákkal ’s 
utoljára még majd előfizetni sem mernek.

— Irodalmi hírek. A ’ könyvkiadó társulat m egalakult, első mű , mit ki 
fog ad n i: „Kölcsey Naplója“ lesz , — ezt követi Garay „Szent Lászlója.“ — 
Megjelentek az „Árpádok“ Garaytól, második kiadásban, kiadta Heckenast 
Gusztáv ; a’ kiállítás pompájára és ízletességére nézve bármelly külföldön meg
jelent művel kiállja a’ versenyt ’s mint legjelesbb költőink egyikének müve, szép 
hölgyeink könyvtárának méltó díszére válhat. — Megjelent „Betű és kis olvasó 
könyv“, irta Markli József, kir. képezdei tanár. — Pálffy novellái sajtó alatt 
vannak.

M o n d a n i  v a l ó i n k .  D. A. barátunknak Podgorácson még egyszer is 
komolyan mondjuk: hogy kivánatának minden baráti indulatunk mellett sem 
tehetünk eleget. A ’ dolog physicai lehetetlenség. — Károlyfehérvárról kaptunk 
egy levelet Frankenburghoz , mint Életképek szerkesztőjéhez czimezve , melly- 
ben Frankenburgtól az kérdeztetik : hogy fogja-e még jövő, u. m. 1848. esz
tendőre is szerkeszteni a’ lapot ? ’s ez esetben hol lehet rá előfizetni ? A ’ com- 
pliment-t köszönjük, a’ lapra előfizethetni a’ cs. k. postahivataloknál. — ,,A’ 
regény“ miután fordítmányokat csak igen ritkán és igen rövideket szeretünk 
közleni, legritkábban pedig és legrövidebbeket németből, nem használható. — 
,Kördal a’ szerelemről4, elfogadtatik. — „Eszmék a’ farsangról“ annak idejében 
kiadatnak. — Tompa Mihály barátunk versét vettük. — „Magdus és a’ két úr“ 
elmés ’s valódi őskálvinista nyelven irt életkép örömmel elfogadtatik. íróját 
valódi lelki gyönyörrel szólítjuk fe l, hogy szép humorának gazdag bányáját 
minél szorgalmasabban mívelje. Képzete egyszerűen élénk , fölfogásai élethívek 
’s legkevésbé carriquiroz, a’ mit humoristák ritkán szoktak kikerülni. Csak ki
dolgozásra méltó tárgyakat iparkodjék keresni. — Hirtelen Barna barátunknak 
még a’ pesti árvíz előtt beküldött költeményeit sem nem láttuk, sem nem hallot
tuk. Ne haragudjék érte. „Kaczki Erzsu“ igen szép leány lehetett, míg élt, 
hanem igy nem mutathatjuk meg a’ közönségnek. •— Gr. B. M. egy és ugyan
azon novelláját két Ízben is kaptuk. — Azon lapokkal, mellyeknek lapunkat új 
év óta nem küldjük, nem kívánunk cserélési viszonyban állani. — Az erdély- 
honi képeket közlendjük. Közlő kivánatának eleget teszünk. — Szerzők, kiknek 
müveiről három hó alatt nem tevénk említést, tekintsék azokat el nem fogad- 
taknak , vagy pedig várják a’ magányuton értesülést. — A ’ szabadkai, d.-pa- 
ta j i , n.-kanizsai, n.-becskereki és n.-váradi levelek szerdán túl érkezvén, a’ 
jövő számra maradnak. — Mostani számunkban több leveleket kényteleníteténk 
megrövidítve közleni. — „Hajnal előtt“ vers, elfogadtatik. — Sz. L. d.-pataji 
segédlelkész nyilatkozik: hogy d.-pataji levelezőnk nem ő. Igaza van. — Szath-

Megjelentek „Szivzengedelmek és lé-
lekm agnetism us...................................

Igen jó szemüvegek és lorgnéttek
raktára ................................................

Az idei uralkodó planéta a’ Saturnus

fontja kilencz krajezár , mázsaszámra 
vevőkegy krajczárral olcsóbban kapják, 
mellyeknek használása által a’ kihullott 
hajak félév alatt újra kinőnek, 
a’ carlisták által egy heves ütközetben 
főbelö vetett.
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máry Károly barátunk ajánlatát teljes szívességgel fogadjuk. Kövesse tett az 
ígéretet. ________________

— A’ jeget szorgalmatosán hordják a’ vermekbe. Egy vidéki ember azon
törte fejét, nem lehetne-e a’ jeget ollyasmihez használni , mihez eddig még nem 
használtatott. Meglehet, hogy még czukrot gyártanak belőle. M.

— Múlt vasárnapon (jan. 9.) egy fiatal férj, kedves neje parancsára kény
telen volt, a’ legveszedelmesb dunai átjárás daczára, Pestről a’ Ferenczhalomra 
menni és nyári lakást bérleni számára. M.

— Egy r eményt e l j e s  urfi a’ jövő nyárig már r e mé n y t e l e n n e k  hiszi
magát leendni, melly egy kis társaságban e’ napokban megvallotta, hogy ha sze
rencséje lesz egyszer, avval a’ társasággal egy kis kirándulást tenni a’ budai 
hegyekre, utolsó örömében agyonlövi magát a’ János-hegyen. — Azt mondja, 
hogy már megunta életét, és hogy ugyanazon helyen temessék e l , hol megta
lálják, és hogy jó barátjai többször látogassák meg sírját. M.

KÜLFÖLDI TÁKSASÉLET.
BÉCS , télhó 8-kán 1848. Élet az ember iskolája, nevelő itt az idő, ’s min

dig új meg új lapot tár föl a’ tapasztalás könyvében a’ figyelmes vizsgáló előtt. ’S 
az élettel közelebbről megismerkedendő, ó és új év éjjelét barátaimmal együtt a’ jó
zsefvárosi „almához“ czimzett vendéglőben töltőm. A’ bécsi nép tarka csoportozata 
volt itt látható. A’ számtalan arczokon tükröző lelki elemek változatossága meglepett, 
— de arezot, minőt igazi lélek derít, ’s igazi lélek borít gyászba — nem találtam. 
Az arcz sokszor csal — gondolám — ’s a’ beszédre figyelmeztem. — Hallottam ku
tyákról , lovakról, családi viszonyokról, minden érzéki jelenetről ’s tüneményről, — 
csak tisztán szellemiről nem. ’S ez igy van Bécsben minden más körökben is , — leg
nagyobb bölcs az, ki bölcsen hallgat magasabb eszmék megpendítésekor, ’s szótlanul 
odább áll. Egészen mást tapasztaltam egy velünk átellenben ülő családon , — apa, 
leány, és fiúból állt az. Az apa homlokán sötét komolyság terült e l, mintha a’ múlt 
istenével fájdalmasan számolni akarna, — a’ mintegy 15 éves lyánykán édes epedés 
volt látható, — ’s nagy kék szemeit ollykor ollykor búson emelé atyjára, — ’s a’ 
mintegy 5 éves kis fiú játszilag fűzé magát hol nénje , hol attya karjára. Beszédjüket 
nem érthetőm, de lelkem rokonult velők , ’s ninden pillanat lánczszem volt a’ rokon- 
szenvhez, melly jobban hozzájuk csatolt. Az öreg észrevevé részvétemet, ’s gyönge 
örömsugár villant el arcza redői köztt, ’s utána ismét sötét lett arcza, mint a’ ha
lottak éjjé, — ’s néma, mint a’ sir. — Az idő azonban haladt, minden perez óriás 
lépése volt lefolyt évünknek az enyészet felé. — Tizenkettőt kongott . . . .  hattyúze
néje volt ez a’ haldokló évnek, — ’s hajnali üdvözlet a’ közelgő esztendőnek, melly 
mint mennyasszony lépett elő vőlegényének — egy boldogabb jövő reményének kar
jain. Mi — néhány magyarok — fölálltunk, összecsattantak kelyheink, hazánkra em
lékeztünk , ő volt az új évben lelkünk első gondolata, ’s e’ szavak közt: „Áldást ’s 
szebb jövőt hazánknak!“ kelyheinket kiürítettük. — E’ pillanatban ,éljen‘-kiáltás 
hangzott a’ szomszéd teremből, hol tíz egészséges torok szűnni nem akaró lelkese
déssel kiáltozá : ,éljen a’ m adj ár ! éljen a’ madjár!!‘ Ök francziák voltak. ’S a’ fran- 
czia , mint mindig , most is rokonszenvvel viseltetik irántunk. Közibük mentem, 
tudtokra adtam , hogy én is magyar vagyok , ’s nemzetem nevében fölköszöntém a’ 
franczia nemzetet. Tárt karokkal fogadtak. Kérdik, hogy jól mondták-e ki nevünket. 
Én figyelmeztetéin őket, hogy mi nem madjárok, hanem magyarok vagyunk, ’s nem 
nyugodtak, mig meg nem tanítottam őket nevünknek jől kiejtésére. — Visszatértem 
helyemre , a’ velünk átellenben ült családnak ősz főnöke figyelemmel kisérte minden 
mozdulatomat, ’s lelkesülésünk pillanatában szemében köny ragyogott, hisz’ neki
nincs hazája, ő lengyel......... egy élő fájdalom sírba hullt nemzete romjain. A’ lyány
sírva borult atyja nyakába. A’ jelenet meghatott, nemzet-enyészet éje borult lelkem- 
re, szótlanul búcsút inték társaimnak’s hazamentem. Ut közben hazám forgott 
eszemben, jövőnket átfutá gondolatom.......... ’s önkénytelenül a’ lengyel család le
begett szemeim előtt. Álmom zavart volt, ipint jövőnk, hisz’ jövőmről álmodtam.

Megjött hozzánk is Korponay János főhadnagynak Hadi Földirás czimű mun
kájából a’ második kötetnek első része. Ezen maga nemében irodalmunkban páratlan
munka fölül áll a’ dicséreten..........nemzet elismerés jutalmára vár az. Igen el kell
ismerni a’ nemzetnek szerző úr érdemét, ki fölül emelkedve a’ tétlenség zsibbasztó 
ködén; mint jótevő nap úgy sugárzik irodalmunk egén. Elismerni nem elég, jutal
mazni is kell. — Illy terjedelmes munka sok áldozatot igényel, ’s az áldozatra kész
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vállalkozót — hogy el ne csüggedjen — férfias eróvel kell a’ nemzetnek gyámolítani. 
— Ki ne ismerné el közülünk e’ munka szükségességét, mikor alig tudunk fölmu
tatni csak egy hadi tacticát tárgyazó könyvet is irodalmunkban ? . . . Ki ne ismerné 
el szerző érdemét, — ki föláldozva nyugalomra engedett kevés idejét, férfiasán tettÁ 
erőre kél o tt, hol látja azt, hogy hazájának tevékenységére szüksége van, ’s föllé
pésére egy nemzet jólléte számít? . . . .  ’S ki volna közülünk olly részvétlen, ki — 
ha ugyan módjában áll — nem szerezné meg ezt magának , ’s nem gyámolítaná az 
áldozatra kész szerzői? . . . Úgy hiszem senki sincs, ’s óhajtható, hogy ne is legyen, 
vagy legalább kevesen legyenek, mert ha nemzettöbbség képes ezt nélkülözni . . . .  
jövőnk hanyatlás csiráját rejti magában, ’s perczeink számolva lesznek. Valódi ereje 
a’ statusnak katonaságában van, minden polgárnak katonának kell lenni, ’s az csak 
alapos előkészültség mellett lehet, minek a’ gyakorlaton kivül az illy tartalmú köny
vek is mellőzhetlen föltételei. Tegye szivére kezét mindenki, kérdezze meg ön lélek- 
ismeretét, ’s át fogja látn i, hogy kétségbehozhatlanul igazam van.

A’ ,Theater Zeitung1 közli Némethon azon jeles egyéneinek névsorát, kiket a’ 
lefolyt évben kiméletlenül ragadott el a’ halál. Köztük van Pyrker volt egri érsek is. 
Nem tudom most elhatározni, hogy a’ /Theater Zeitung1 hibás-e? mikor egy magyar 
születésű magyar érseket németté keresztel, vagy a’ boldogult hibázott, mikor forró 
érzelmeit német lyrákba önté ki ? ! ?

Mátyás királyunk könyvtárából ismét új példányok jönnek (perse Bécsbe!). 
Toscanából is tudósítás jö t t , hogy két eredeti példány ott van , de ezt már csak má
solatban akarják átadni. Lám, lám , Mátyás érdemeit, hogy tudják külföldön is mél
tányolni ! — hogy őriznek mindent, mi a’ nagy ember ereklyéje. Csak mi nem tud
tuk megőrizni . . . .  tudtuk , hogy nem vagyunk érdemesek rá. Pedig az a’ nemzet, 
melly ősei hagyományát megőrizni nem képes, sírja szélén áll. Göröghon szobrait csak 
bukott nép földéről vihetők e l, az élet teljében levő görög-világ szentül őrizte azt.

Baucher párizsi műlovagjátékos még két előadást tart a' loéárdában ’s távozik. 
Míg más jön , addig soiréekba ’s színházakba megyünk. Isten velünk.

______________ P a p  K ............................  G . . . .

ADELAIDE herczegnö, Lajos Fülöp franczia király testvere meghalt. A’ ki
rályt e’ családi gyász igen leverte.

AUMALE herczegnö kétféle udvart ta rt, fehéret és feketét, amaz francziák- 
bó l, ez négerekből áll.

BÉCSBE jelenleg 566-féle újság jár, húszféle nyelven. Közte 128 politicai, a’ 
többi tudományokkal és szépmüvészettel foglalkozó. 338 német, 135 olasz, 98 fran
czia, 28 angol, 15 magyar, 14 lengyel, 9 orosz , 8 cseh, 4 görög, 3 szerb, 2 hol
landi , 2 svéd, 2 oláh, 2 dalmát, 1 török, 1 diák, 1 örmény, 1 horvát, 1 tót és 1 
ukrán nyelven. Ez új évben még 87 új keletkezett hozzá.

KÜLFÖLDI LAPOKból olvassuk, hogy Czegléden egy ember feleségét 
kényszeríté : hogy magának sírt ásson , azután agyonütötte ’s bele temeté az önkeze 
ásta sírba; csak sokat kitudnak ezek a’ külföldiek találni, a’ mit magunk sem tudunk, 
szüntelen azt mesélik, hogy nálunk hemzseg a’ világ rablókkal és vad állatokkal; arról 
pedig szót sem tesznek, hogy Trieszttől két órajárásnyira sem lehet menni katonai 
fegyveres erő kísérete nélkül.

LEGIDŐSEBB uralkodó Európában a’ hannoverai király , utána Lajos Fülöp, 
az első 76, az utóbbi 74 esztendős , legfiatalabb pedig a’ spanyol királynő, ki 17 esz
tendős.

LAFFARGE asszony, kiről ország világ tudja: hogy férjét borzasztó módon 
veszté el méreg álta l, de kit a’ törvények elégséges bizonyitványok hiánya miatt a’ 
büntetés alól felmentettek, már több rendbeli kérőkre akadt, kik őt nőüi venni ké
szeknek nyilatkoznak. Köztük egy gyógyszerárus is. Valóban legillőbb pár is volna 
egy gyógyszerész egy méregkeverőnéhez; legalább levesének minden cseppjét meg
vizsgálhatná, mielőtt hozzá nyúl. Tehát vannak férfiak, kik egy méregkeverőnőt 
elvenni képesek, volnának-e hölgyek , kik egy olly férfihoz nőül mennének ; kiről 
bizonyosan tudják , hogy feleségét megölte ?

PÁRIZSBAN először adták Hamletet! Dumas egy utolsó jelenést is ragasztott 
még a’ végihez, mellyben Hamlet apjának lelke megjelen ’s Ítéletet tart a’ haldoklók 
felett. Azok rendesen meghalnak , csak Hamlet marad élve. A’ darab furibonde 
tetszett.

A’ bécsi ZSIDÓHÖLGYEK a’ hír szavai szerint nemükben a’ legelmésebbek 
és legmíveltebbek, művészet és szépirodalom bennük talál legbuzgóbb pártolóira ’s 
gyermekeik neveltetésére nagyobb gondot fordítanak, mint öltözetük piperéire,
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GYŐR. Január 3-ik. Számoltunk magunkkal, — a’ remény, mellyet most éve kiadtunk, 
máig sem jött be, ’s talán nem is jőend soha, vagy csak hosszú idő múlva; természetes igy, hogy 
a’ hitel csökkent; pazar képet állit az ifjú a’ remény csalóka színeiből, hisz nekik, ’s e’ hitében 
megüdvözül! — boldog, addig, mig megjön a’ csalódások kora, a’ kép el fogja veszteni zomán- 
czát, ’s a’ mi fenmarad, a’ nyomorult való, mindenre képesebb lesz, mint csábingerrel vonzani;
— ’s igy hangolja leebb minden elmúlt év reményeinket, vágyainkat, de nem árt az , a’ csaló
dás gyakran erély nemzőjévé lesz! — „Boldog uj évet kívánunk, a’ tűztoronyból vagyunk itt.“
— „Ügy“ ! — — Teremtő Isten ! még most jut eszembe, hány csoport van hátra: éjörök , haj
dúk, városkocsisok, negyedmesterek, kéményseprők, ’s több hasonló publicus officialis, hát a’ 
tömérdek dilettáns! — uram bocsá’ bizony nem kő az ember szive és apadhatlan az erszénye, 
hogy ennyi üdvkivánatra meg ne induljon. — Szinte megfeledkeztem, miről kezdtem Írni, — 
igaz! a’ remény alábbszált hiteléről, ecce egy adat! tavai már valaki szót emelt egy ízben ezen 
alkalmatlan köszöntők miatt, és pedig hírlapban! mi hittük és reményiettük, hogy ez többé 
nem fog történni, — meghazudtolt a’ gyakorlat, régen is volt biz az a’ múlt uj év , az illetők 
feje pedig nem káptalan, hogy minden hirlapi mendemondára hallgathassanak, — a’ ki pedig 
azt hiszi: hogy ez jövőre már nem fog igy történni: higyje, legalább egy évig boldog lehet hi
tében; — igaz, ez másutt is van, de ott sem kellene lenni; nem egyéb ez hiába való hálálkodás- 
n á l,’s egy simább neménél a’ pénzcsalásnak. — Fogjanak soraim, mennyit foghatnak, sokat 
úgy se várok tőlük; mert hisz az nem rég volt, mikor emlitém : hogy.a’ pesti iparműtártól egy 
fiókraktár állittaték nálunk a’ jövő kilencz hetes vigadóra, — dehogy állíttatott, dehogy ! talán 
nincs bizodalom fenállhatásához ? hisz ez sértés a’ győri közönség irányában, itt számos tagjai 
vannak a’ védegyletnek, a’ hat év pedig, — melly ideig becsületszó kötelezi az aláírókat — 
még nem múlt e l; vagy nincs-e iparmütára több kisebb provinciális városnak? igaz, nem'nagy 
tűz mutatkozik városunkban a’ honi iránt, de ha kell, elővesszük ismét a’ szivhez és észhez szó
ló szavakat addig is, mig a’ védvám óhajtott országa eljövend;—mert ne mondja azt nekem sen
ki, hogy lejárt az izgatás kora, a’ magyar embernél az soha sem fog lejárni, ösztökélni kell biz 
azt még a’ boldogságra i s ! — Hihette „Hazánk“ is, hogy színházunk, — mellyen már a’ szél 
is keresztül kasul jár — valami átváltozáson megy keresztül; elég szép szót vesztegetett érte, 
hasztalan ! mi azt hiszszük: hogy lapja homlokára a’ „jelenkor“ folyamának száma jut, — nem! 
azt nem hisszük, addig a’ legjobb szándék se birná megtartani, — legalább is öt hat évet átél, 
mire majd javítgatni kezdik, ha csak a’ fákat körűié ki nem vagdalják; mert úgy a’ szél maga 
is elbánik vele, nem bízza másra. .— A’jogászoknak nagy halottjuk volt, — a’ jogászbált te
mették; meg nem foghatjuk a’ közönyösséget, mellyel ezt te tték , — mondják valami felsőbb 
elem ujja működött enyésztén. Legfényesebb vigalmak lesznek tehát, az ólvasó társaságé, jan. 
19-én, és a’ casinoé 25-én. Végül, hittük és reméltük még, hogy vaspályánkat, ha be nem vé
gezve is, legalább munkálatban találja az uj év, — figét mutat az élet ennek is , valmint száz 
más reményeinknek, de mellyek még mind teljesülhetnek, ha majd az unokák emlékében déda- 
pósokul jelepkezünk. I r t ó .

GYŐR január 6-án.— Január 5-én a’ városi közönségünket élénkítő dalszinész-társaság 
egyik lelkes tagjának Szilágyi Sándornak jutalomjátékául adatott „Kalmár és tengerész“ . A’ 
derék művészt a’ joghallgató ifjúság arany gyűrűvel tisztelte meg. Éljenek a’ művészet meleg 
lelkű pártolói, kik a’ művészi érdemet nemes czélu serkentésükkel méltányolni tudják! Színhá
zunk teljes tárháza a’ szellemi élvezetnek, mit eléggé bizonyít a’ naponkinti előadásoknak a’ vá
rosi közönségtöli buzgó látogatása. A’ derék szinésztársulat hivatáskörében kielégítő tehetség
gel működik; bár valósulna a’ hir, hogy német-magyar szinházunk jövő nyáron egyedül a' ma
gyar Thalia temploma leend! — Halljuk, hogy a'joghallgató ifjúság tánczvigalma jelen far
sangban böjtölni fog, — ha még is igaz. — Sajnálnánk ha csakugyan el lenne hanyagolva a’ 
mindenkor nemzeties szellemben tartatni szokott élvezetdús mulatság. — Olvasdánk folyó hó 
2-án tartá válaszmányi gyűlését, mellyben a’ többség szavazatára két magyar lap felett eltöre
tett a’ pálcza, ’s helyettük ugyanannyi német lap hozatása legkegyelmesebben határoztatott. — 
Végül nem hagyhatom megemlítetten az itteni első évi bölcsészettanuló ifjaknak azon dicsé
retre méló nemzeties buzgalmát, miszerint ők „Lepke“ czim alatt egy kéziratu újságot,köröz
tetnek. Á. F.

PAKS, január 3-n. Vidékünkről, a’ szépirodalom’ ragyogó csillagokkal hímzett magas 
egén ritkán jelenvén meg még csak egy eltévedt árva csillagocska is : ki e’ sorok olvasásá
nál most egyszerre, valamelly rendkívüli plánéta látásával kecsegtetné magát, vagy tán már 
lát-csőveit törölgetné is hozzá, sőt netalán már előre pestist, háborút, vagy éh-halált is jósol
na : megsúgjuk, hogy biz ez sem plánéta nem , sem látcső hozzá nem épen elkerülhetlenül 
szükséges, sem pedig ebből pestist, háborút, vagy éh-halált következtetni nem lehet; —mert 
ezek pusztán, ’s egyedül csak ollyatén csillagocskák, mellyeket, lelkem párájából képeződve, az 
igazság jégkarja rakott fel ablakaimra; — mellyeknek is színes sugarai az egészséges szemek
nek nem ártván, de sőt tán némileg gyönyörködtetvén : igen óhajtanám, ha a’ t. szerkesztőség 
meleg szobáiban el nem olvadnának.

Egyébiránt valamint minden ember, úgy mi is két részből, u. m. testből és lélekből áll-
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ván : szükségeskép mi is két világban, azaz : anyagi, és szellemi világban, élünk. Anyagi világunk 
nagy és mérhetetlen ; azértis eszünk, iszunk , mulatunk, hol a’ magunkébul, hol a’ másébul; 
igarászunk, nyargalászunk, szánkázunk, soiréezünk, theázunk, kávézunk, mig czukros szelen
cénk győzi. Vannak tehát nálunk is, nemcsak nagy-városiasán parasztos név- és születésna
pok, keresztelők, disznótorok ’sa’t. de vannak igen fényes estvélyek is, mellyek között a’ leg
fényesebb, legfesztelenebb ’s legmagyarosabb szelleműek Bernriedernő asszonyság házánál él
vezhetők; ki, valamint a’ hold királynéja az estéknek: úgy ő királynéja estélyeinknek, melly- 
lek telő udvara körül forognak környékünk’ nemcsak minden uralkodó plánétái, de több ki
égett csillagai is. —

Az illy estvélyek azonban nemcsak anyagi, hanem egyszersmind szellemi élvet is nyúj
tanak; nem hiányzik ugyanis semmi, mi az illy fényes körök mulatsága kiegészítéséhez tar
tozni szokott: hajlékony nyelv, sima társalgás, elczéskedés, ének, zongora, úri zene, csigány 
sene, táncz, sőt befejezésül néha egy kis, dobszó is. ’S ezen utóbbiak , a ’ török muzsikás soi- 
réek. Dicsérettel említendők mindazáltal több úrnőink , ’s köztük jelesen R E. bárónő is, kik 
iddig, mig nőtársaik figyelme a’ kártyaasztaloknál szerepelő élő és holt figurákon mereng: a’ 
egfényesebb estvények alkalmával is, más női munkákkal foglalkoznak, vagy épen orsót per
getnek..

Általános szellemi világunk a’ Casinó, ott is azonban a’, társaság mostani uj alakulásakor 
i’ főszellem kezei kissé megköttetvén, úgy látszik, hogy némi kis zsibbadás állott be, legalább 
íz eddigi élénkség tagadhatlanul hiányzik. — Ámde zsebeinkben az élet azóta annál hango
sabban nyilatkozik.

Izraelitáink a’ múlt napokban uj bírójukat magyar felirásu ’s nemzeti lobogós kocsin 
hordozták városunkban fel ’s alá. Ez azonban, mint halljuk , egy kis corteskedés szüleménye 
volt. Csak rajta, izrael fiai a’ mi corteskedéseinkből már úgyis elég pénzt zsebre raktatok, hadd 
folyjék csak azon a’ csatornán vissza, inkább cortesekkel is szolgálandunk, akár ingyen , ’s még 
csak nem is kérjük soha vissza.

Casinóbálunk a’ szokott mód szerint ez idén is kettő leend, u. m. január 25-én és ‘'fe
bruár 28-án, mellyekre is a’ t. szerkesztőséget ’s e’ lapok szép olvasónőit ezennel tisztelettel 
meghivja *) Y

*) De kocsit nem küld értök. Szerk.

NEMZETI SZÍNHÁZI ÉRTESÍTŐ.
Jan. 23 Jegygyűrű. Jan. 27. Két anya gyermeke.
— 24. Scot nemes. — 28. Rágalom. 1-ször
— 25. Stuart Maria. — 29. Ernani. Reina javára, bérletszünettel.
— 26. Czár és ács. 2-szor.

Hollósy Kornélia, Tély Róza, Lendvay és Wolf gyöngélkedése miatt a’ múlt heti játék 
rend következőleg változott: január 18-án Cz á r  és ács  helyett Dom  S e b a s t i a n ;  19-én 
K ét a n y a  g y e r m e k e  helyett G ritti; 20-án G r i t t i  helyett G a r r i c k  B r i s t o l b a n  
és 21-én Dom S e b a s t i a n  helyett N a b u c o d o n o z  or  adatott.

„ J á n o s  1 o v a g“ eredeti dráma Czakó Zsigmondtól, a’ drámabiráló választmány által 
előadásra elfogadtattt.

— Némelly páhol y-  é s z á r t s z é k b é r l ő k  r é s z é r ő l ,  egymással merőben ellenkező 
és egymásai sehogy össze nem egyeztethető felszólitások küldettek be az igazgatósághoz az 
oper a i  n a p o k  e l r e n d e z é s e  i r á  n t. Miután az operai napokat, ha az intézet egyéb ér
dekei és előre ki nem számítható körülményei engednék is, az operai tagok véletlenül közben jö
vő egészségi változása miatt, biztosan kijelölni egyátalában nem lehet: a’ t. ez. bérlő uraságok, 
kik helyeiket másod vagy többed magokkal bérlik, kéretnek egész tisztelettel, hogy ezen, egé
szen privát ügyet, egymás közt szíveskedjenek akként elintézni, hogy az operai előadásokat, 
bizonyos időhöz nem kötve , egymást felváltva élvezhessék : mert az igazgatóság, a’ legjobb 
akarat mellett sem alkalmazhatván a’ játék rendet ezen igényiekhez, e’ részben valamint eddig 
nem vállalt, úgy ezentúl sem vállalhat el semmi kötelezettséget.

Ki adj a  F r a n k e n b u r g  Adolf.
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Az
é r t e s í t ő .

1848-diki első félévi folyamára
folyvást előfizethetni Budapesten kázhozhordással félévre 5 ft., postán küldve 6 
pengőben. — Az előfizetés Pesten csupáncsak Länderer és Heckenast köny 
nyomdája ügy szobájában (a’Pesti Hirlap kiadó-hivatalában hatvani-utcza 583. s 
fogadtatik el, és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál.

„Életképek“ szerkesztősége.

Figyelmeztetés.
Bátorkodunk a’ t. ez. közönséget figyelmeztetni, miszerint az Életképek Értesítőjébe h 

detmények fölvétetnek u. m. könyvek, képek, földabrosz, mulatságok, estélyek, tánczvigalmí 
hangversenyek, divatáruk, illatszerek, sorsjátékok, műtárgyak, hölgy- és férfiszabók ’s egy 
mesteremberek ’s művészek lakása, boltváltoztatások, fürdők, vendéglők ’s könyvek ajánlái 
hazai intézeteink munkálatinak közlése, szövetárusok lakása, gőzhajójárat, gyorskocsik induh 
napjai, árverések, eladások, szálláskiadások, tanulók fölvétele ; szóval: olly mindennapi szü 
séges tárgyak, miknek tudása a’ város lakóira nézve kivánatos, vagy szükséges és a’ vidékre né 
ve egy vagy más tekintetben érdekes.

Az „Értesítő“ a’ boríték hátulsó lapján foglal helyet.
Beigtatási dij minden fél hasábu sorért vagy annak helyéért 4 ezüst krajezár, többszt 

hirdetés esetében pedig csak 3 ezüst krajezár. A’ hirdetések egyedül „ L ä n d e r e r  és He c k  
n a s t “ urak nyomdájában, hatvani-utezai Horváth-házban (a’ Pesti Hirlap kiadó-hivatalába 
vétetnek föl.

Az Életképek szerkesztősége.

H i r d e t m é n y .
Az alulirt cs. kir. szab. nagykereskedöház méltóságos gre 

Eszterházy Iiázmér úrral egy miliő pengő frtnyi kölcsönb
bocsátkozott, és az arról szóló fökötelezvény hasonló jogokkal é 
előnyökkel 50,000 darab 20 p. ftos névszerinti értékű részlete 
kötelezvényekre osztatott fel, mellyek a’ hozzájok csatolt sorsbu 
zási terv szerint 28 húzás által 2,371,900 p. frtal successive visz 
szafizettetnek.

E’ kölcsön felöli bővebb útmutatás és értesités minden te 
lántetben az alulírtak irodájában (untere Bräunerstrasse Nr. 1126 
örömest szolgáltatik. H am m er és H a r is -

cs. kir. szab. nagykereskedők.

Efféle részletes-kötelezvények jutányos áron kaphatók Lueff M. illatszerkereskedésé 
ben Kristóftéren, hol a’ prograram és terv is ingyen kiszolgáltatik.
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A’ MŰVÉSZET SZABADSÁGA.

ív.

P e s s i m i s t i c a i  h a j l a m ú  s z e l l e m  i s ta  beszél .  Krisztus előtt 
500 évvel, Göröghonban, a’ színművészeinek vallásos rendeltetése lévén, 

4 ’s minthogy a’ költők egyszerre sokan pályáztak : naponta 16 színdarab is
adatott egy folytában. A’ szinügyeket egyik fensőbb míveltségű polgár 
kormányozta, kinek tiszti neve volt: A r c h o n  eponymos .  Ennél je
lenték magokat azon költők, kik új színműveikkel pályázni kivántak. Az 
archontól függött az új színmüveket elfogadni, ’s előadatni vagy nem. Az 
előleges dramabiróság tehát az archon volt, egymaga. O rendelt az elfo
gadott színmüvek előadására karszemélyzetet, és h á r o m szereplő szí
nészt a’ város  p o l g á r a i  közül, sorshúzás által. *)

A’ költő maga, sorshúzás nélkül is fölléphetett müvében, ’s ez rend
szerint igy is történt. így tőnek Aristophanes és elődei. Akkor a’ költő 

- egyszersmind szinész is volt. O tanította be szerepeikre azon polgárokat,

*)• A’ színművészet eredetileg csupán karszemélyzet által gyakoroltatott. Ma
gányszereplő szinész kezdetben egy sem volt, Thespis adott a’ kar mellé legelőször 
e g y  szinészt; Aeschilus ehhez egy m á s o d i k a t ,  Sophocles egy h a r m a d i k a t ;  
Euripides pedig már, a’ színészi elemnek teljes túlnyomóságot adott a’ kar felett; 
mellékes dologgá tevén az t, mi kezdetben fődolog volt.

Árion volt az isteni tárgyú szinművészet apja, Krisztus előtt 620 évvel, — 
mennyiben ő adott legelőször drámái formát és művészi tartalmat azon daloknak, 
mellycket az 50 személyből álló népkar szokott énekelni, körtánezot lejtvén az isten 
oltára körött. Az illy kar , — vagy körének neve volt: d i t h y r a m b u s .  Az em
b e r i  t á r g y ú  szinköltészet apja E p i g e n e s , ki legelső merészelt az isteni tárgyú 
dithyrambusnak e m b e r i  tárgyat adni, az úgynevezett h ő s ö k  regéiből. Az e m- 
b e r i  színművészet szülőföldje S i c y o n ,  Epigenes hazája, Peloponesusban. A’ leg
első k o mo l y  darabot P h r y n i c u s  irta; ő tehát e’ fajnak apja, miután ő választá 
külön, forma szerint, a’ drama komoly és víg elemeit. Élt Krisztus előtt 511 évvel.

Az el ső s z i n é s z  Thespis volt, mert ő kezdé legelőször a’ karénekek és kör- 
tánezok közötti pihenő szüneteket s z a v a l á s s a l  tölteni be. Thespis volt a’ legelső 
d r ám ak ö 11 ö is ; legelső lévén , ki drámai alakot adott a’ szinköltészetnek, mellv 
előtte csupán ethicai elemekből állott. — O legelső játszott jellemszerepet, egy maga 
váltván szót ’s érzelmet a’ karral, mint e g y é n ;  Krisztus előtt 530 évvel . . . .
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kiket a’ föllépés sorsa talált, ’s ő maga rendezte az előadást. Később a’ 
költőnek személyes föllépése kiment a’ divatból. Ki legjelesebben játszott 
a’ három polgár-szinész közöl, azon jogot nyeré, hogy a’ következő év
ben sorshúzás nélkül is fölléphetett. Az előadást műbirák szemlélték. A’ 
szomorújátékot tízen, a’ vígjátékot öten. Ez volt az utólagos dráma- 
biróság *).

Ezek Ítélték el a’ pályadíjakat, miket az ötházak tanácsa fizetett a’ 
győztes költőnek. Az egyszerű körének idejében e’ díjak csupán egy biká
ból , vagy bak-kecskéből állottak, — melly utóbbiról a’ tragoedia név is 
származott, — később azonban, a’ színművészet férfikorában, — tete
mes pénzösszegre változtak. De legmagasabb jutalom volt a’ nép elragad
tatása, melly tetőpontra hágott akkor, midőn Sophocles számára he
ro  o n t ,  azaz: dicsőség csarnokot emelt.

:f) E’ göröghoni gyakorlatot ajánlom a’ nemzeti szinháznak, következő módo
sítással. Legyen elöleges biróság minden nevű szinmüvek felett, három tagból álló, 
kik fizettessenek, és folyvást működjenek. Mind a’ három tag iró legyen , a’ legje- 
lesbbek közül. Az elfogadott müveket a’ szinházi rendezőség különben is el fogja ol
vasni , tehát a’ kétoldalú biróság mindenesetre meg lesz: az elméleti és gyakorlati. 
A’ színészek nem érhetnek rá , hogy évenként száz darabot elolvassanak , a’ mellett, 
hogy 30-at betanuljanak, és kétszázat eljátszanak. Nem érhetnek rá, hahogy hivatá
suknak b ec s ü l é  t esen meg akarnak felelni. Az említett háromtagú biróságnak 
fizessen a’ szinház egyenként kétszáz pgö f to t, és egy zártszéket. A’ jegyzőnek már 
van 200 pft évdíja, ’s ez a ' többi birák irányában legalább is aránytalan állapot. A’ 
színházra tehát csupán négyszáz pgö ftnyi teher esnék még, ’s azt megbirja; de vég
tére meg is ke l l  birnia, mert ha n e m z e t i  színháznál a’ dolgok v a l ó d i  beesők 
szerint soroztainak: úgy ez a’ legfontosabbak közé tartozik. Ha még négy
száz forintot a’ szinház meg nem bírna, — mi nem valószínű: úgy azt a’ tagok fize
téséből kell levonni. Minden száz forintra egy forint esik évenként; 's nem ismerek 
szinházi tagot, ki ennyit szívesen ne áldozna olly czélra, melly a’ szinháznak egyik 
életfóltétele. Azon szabályt el kell törölni, hogy a’ melly müvet a’ drámabiróság el 
nem fogadott, azt. az igazgatóság soha ne adhassa. Ezen szabály az ügy természetével 
ellenkezik. Ez három ember zsarnokságává fajulhat egy n e m z e t i  ügy felett. A’ 
nemzet illy fontos ügyét három ember korlátlan és feltétlen hatalmának alá nem ren
delheti. Alkotmányos elvnek kell itt is uralkodnia. A’ három tagú biróság csupán a’ 
mű belbecsének lehet birája , de nem egyszersmind sorsának, ’s egész jövendő életé
nek. Három ember is csak ember, ha mindjárt valamennyi csupa bölcs Salamon is. 
Minthogy pedig a’ szinház még sokáig nem lesz független a’ jövedelmi tekintetektől: 
hogyan rendelhetné alá, okosan , pénzérdekeit, tehát egész anyagi léteiét három em
ber kényének , kiket ö fizet, ’s kiknek joguk lenne az ügyet megölni, ha nekiek úgy 
tetszenék? Nem igy van. A’ szinház bennök bizonyos tudományt vásárol, a’ mi ma
gának nincs, és bizonyos munkát, mit maga nem végezhet. A’ szinház adni fogja 
függetlenül mind azon müveket, miket adni czélszerúnek tart. A’ felelőség és süker 
különben is őt illeti, minden következményeivel együtt. Valamint kárát az előadás
nak senki más nem szenvedi, mint ő : szintúgy lehető hasznai felett sem rendelkez
hetik feltétlenül senki más, mint ö maga.

És ha eredeti remekműveket a’ szinház díjazni fog, — mint kötelességében áll 
— a’ görögök utólagos bíróságának elvét kellene felállítani, hanem más alkalmazással. 
Legyen nálunk e’ biróság az idő, és közvélemény. Például, a’ melly szomorújátékok 
három év alatt folyvást kitűnő tetszéssel adatnak: a’ rendes dijakon kívül még jutal
maztassanak lehető legméltóbban, legalább is 100 aranynyal. Kellene másodrendű 
dijakat is kitűzni. A’ szinház igazgatósága válaszszon a’ 3 év múltával 20 birót, kik 
saját elnöksége alatt Ítéljék el az illy dijakat, egyszerű többséggel. Népszínművek e’ 
téren nem pályázhatnak, mert ezek, hajók,  önmagokat eléggé díjazzák: vígjátékok 
sem, minthogy ezek természeteknél fogva ideiglenes becsúek. Komoly drámák is 
csak akkor, ba tárgjtok magyar történeti. Feltétlenül csupán a’ legmagasb nemű szo
morújátékok. Szinte díjazandók lennének a’ külföldi remekművek remek fordításai, 
minő V ö r ö s m a r t j '  J u l i u s  Ca e s á r j a .  Ez roppant érdekében van nemzetnek, 
szinháznak és irodalomnak. Hanem erről máskor.
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A’ színművészet közelebb lépvén az élethez, az az eredeti tárgyát, 
az istennek meséjét, emberi tárgyakkal vegyítvén, korán sem tért el azon 
rendeltetésétől, hogy isteni tisztelet orgánuma legyen. Sőt vallási tisztét, 
az istennek dicsőítését, nem teljesítbeté vala fenségesebben a’ szinmüvé- 
szet, mint midőn a’ polgári társaság erkölcsi javításának, mivelésének,’s 
az igazságszolgáltatás legmagasbb nemének lön tényezője.

’S e’ szempontból megfoghatóvá lesz a’ Görögnép lelkesedésének 
azon mértéke, melly szinköltőjének dicstemplomot épített. Mert a’ szin- 
müvészettel azonosult költészet, a’ nép hitvallásának érzéki kifejezése lé
vén : költőit a’ nép olymp küldötteinek tekinté, kikben istennek szelleme 
szól az emberiséghez. És már most, a’ hitnek erejével egyesülvén a’ mű
vészeté , gondolható, hogy e’ két roppant erő minő hatalmat gyakorol
hatott erkölcsi tekintetben a’ társalom felett, még status-intézvény minő
ségével is bírván.

Nagy volt e’ hármas hatalom, mert nagyszerű s ü k e r b e n  bizo- 
nyitá magát ollyannak. Ámde nem kell felednünk, hogy e’ hatalomnak 
és sükernek élet-föltétele a’ s z a b a d s á g  volt. —

Vannak dolgok , miknek becsét nem érezzük, mig bírjuk, hanem 
csak midőn már elvesztők.

Illyen a’ szabadság.
Midőn Göröghonban a’ szabadság lenni megszűnők, ’s látjuk, mi

ként ugyanazon perczben száll sírba színművészeié is : csak akkor esz
mélünk reá, hogy hiszen e’ kettő : egy  volt.

Nincs különben.
Miképen a’ hit költészete , —• fogalmában, — független és határta

lan volt : illyennek kelle lennie gyakorlati valóságában, a’ színművészei
ben is, hol az ige testté lön.

A’ színművészet eredeti rendeltetése változott, de fogalma, elvei, 
természete nem változhattak; ’s a’ görög democratia, politicai alkalmazá
sában is úgy fogta fel szinmüvészetét, mint mellyben érezhető alakot 
nyernek a’ k é p z e l e t  l á t m á n y a i ,  miket megkötni, ’s határok közé 
szorítni k é p t e l e n s  ég.

Meghagyta tehát azt eredeti természetében : meghagyta benne lel
két , a’ szabadságot. Övé volt a’ szellem és anyag világa mindenestől; 
övé volt az élet és társalom, egész tartalmával együtt. —

A’ Görög democratia legfényesebb korszakát élte, midőn a’ színmű
vészet magát az élettel és társalommal egyenes, és lehető legközvetlenebb 
viszonyba helyezé.

Költői át voltak hatva magas feladatuk érzetétől; mit bizonyítanak 
A r i s t o p h a n e s n e k  eme saját szavai: ,,a’ színművészet azért van, hogy 
az embert, a’ nemzetben és állományban, javítsa és tanitsa. Mi az osko
lamester a’ gyermek irányában : a’ költő ugyanaz a’ felnőttek irányában. 
’S a’ színművészet ne csupán apróbb lényeket köszörülgessen, hanem a’ 
nagyokat és hatalmasokat támadja meg szent haraggal.“

És ez a’ görög democratia szellemében volt mondva, mellynek álló-
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Hiánya valóságos törvényszéket állított fel szinmüvészetében ; ez pedig 
mindenek felett a’ gúnynak, a’ n e v e t s é g e s n e k  hatalmával gyako
rolt üdvös befolyást a’ köz és magánéletre.

E' befolyás gyakorlata koránsem annyiból állott , hogy a’ társalmi 
bűnök csak amúgy általánosságban tárgyaltattak színpadon, mint jelen
leg: vagy hogy egyes néposztályokra csak messziről és alkalmilag 
történtek csipős czélzatok, — mert hiszen ott olly igen elkülönzött osztá
lyok nem is voltak — : hanem állott e’ befolyás az e g y e s e k r e  i r á n y 
zo t t  r e n d s z e r e s  és e g y en e s  m e g t á m a d á s b a n ;  ’s nem l e z á r t  
s i s a k k a l ,  h a n e m  a n n y i r a  n y í l t a n :  h o g y  a’ m e g t á m a d o t t 
n a k  s z e m é l y e  h í v e n  k é p m á s o l t a t o t t ,  és s a j á t  n e v é n  ne 
v e z t e t e t t  a’ s z í n p ad o n .  Ez tény, megvan írva Görögország tör
ténetében.

Politicai jelleme lévén, — par excellence, — a’ szinmüvészetnek: 
ex professo kelle tárgyalnia korának minden érdekeit, ’s kisebb nagyobb 
kérdéseit a’ közéletnek.

És a’ nép , vele született igazságérzeténél fogva, természetes élvét, 
’s megnyugtatását találta benne, ha színművészei keményen sújtották az 
igaztalan birót, hűtlen tisztviselőt, és törvénysértőt. Hanem e’ nép egy
szersmind elég részrehajlatlan volt önmagát és kedvenczeit is gunyoltatni 
hagyni gyarlóságaiban; mert közéletének jelszava volt a’ j o g v i s z o n y ;  
tehát szabadon Ítélni, ’s Ítéltetni.

Csupán egyetlen testület állott kívül a’ víg múzsa gunykörén : az 
a r e o p á g  magas tiszteletben álló törvényszéke. De viszont e’ törvény
szék tagjainak sem volt szabad színmüvet irniok, ’s fóllépniök.

E’ törvényszék látszatos kiváltsága nem ellenkezett a’ köztársaság 
szellemével, mert kölcsönösség elvén alapult.

A’ viszony logicája ez: a’ legfőbb törvényszék, — melly az állo
mányt képviselé, — formaszerü feje, ’s támasza lévén egyik orgánumá
nak, a’ politicai szinmüvészetnek: méltán igényelhető, hogy ennek ha
táskörén kívül állott legyen. — A’ színművészet pedig — mint egyik ha
talom a’ statusban, — e’ védelmet, a’ rend legfensőbb elve iránti k e g y e 
l e t t e l  viszonozta.

E’ kegyelettel annyival inkább megfért azon elv , miszerint a’ görög 
színművészet kivételes bűnt az állományban nem ismert: mert az areopag 
tagjai nem voltak ö r ökösök .

Tisztán igazolva van ezen elv Aristophanes eljárásában, kinek poli
ticai szinmüvészete rendíthetlen bátorság, erély ’s olly sajátnemű, mint 
sokoldalú hatás tekintetében, kitűnő helyet foglal el a’ népnevelés törté
netében.

E’ költőszinész, korának leghatalmasbjait tűzte ki magának sziné- 
szeti czélpontokul. Legelőbb is Pericles utódát, a’ nyomorú, de hatalmas 
K l e o n t  vette czélba. — Hanem az álarczkészítők közül senki sem me
részelvén a’ Kleont képmásoló álarczot elkészíteni, ’s nem találkozván
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színész, ki Kleon szerepében fellépni merne: Aristophanes maga lépett 
fel abban, saját arczát alakítván Kleonélioz hasonlóvá. *)

Kleon haragudott ugyan, hanem hallgatott, ’s ezt a’ köztársaság 
szellemében is cselekvé, melly szülészetében korlátokat nem ismert és 
nem is tűrt.

Kinek akár nyilvános, akár magánéletét szégyenfolt szennyező: 
Aristophanes szellemi fegyét ki nem kerülhető. Tekinteteket olly kevéssé 
ismert e’ részben, hogy a’ „ D a r á z s o k “ czimű darabjában kigunyolá 
magát a’ szin ü g y e k  i g a z g a t ó j á t ,  Amaniást, ki alatt a’ darab já t
szatott. Kíméletlenül sujtá magának a’ népfőnségnek, — a’ d e m o s n a k  
— ingatagságát, könnyelműségét, nyugtalanságát és újítási vágyait. Majd 
az e s z m é k e t  vette sorba, mik a’ népéletre befolyással voltak, ’s miket 
akár a’ népszerkezet, akár a’ nevelés, akár más közügyek irányában kór
elemeknek tartott. Illy szempontokból léptette szilire P l a t o ,  S o c r a t e s  
és E u r i p i d e s  képmásaikat; sőt egy költőtársa, K r a t i n o s z ,  még 
P éri c 1 e s é t is.

Hanem e’ gondolatoknál a’ keresztény kor emberében bizonyos agály 
támadhat; hogy például: vájjon a’ költészet képes volt-e illy közel lépni 
az élethez a’ nélkül, hogy átlátszó légi természetéből, seráphi bájaiból, 
szóval: fóldfelettijelleméből kivetkezvén, piaczi kofává váljék?!

De nem kell feledni, hogy a’ költészet fajai között fokozatok van
nak, ’s e’ faj, a’ vígjáték és satyra faja, nem az aetheribbek közé tartozik. 
’S igy, ha kellő szempontból fogjuk fel a’ dolgot, Szemere Pállal azt kell 
mondanunk Aristophanesnek, hogy:

,Kebled égő szent kohában 
Megnemesbbül bármi érez.“

Úgy van..................... Ivoránsem a’ költői szellemek azok, kik a’
dolgokhoz alátörpülnek: hanem a’ dolgok azok, mellyek onnan alulról Ő 
hozzájok felemelkednek. Épen abban áll a’ művészet benső feladata: Va
lónak l á t s z a n i :  ’s bájosnak, nemesnek lenni.

Lehetséges pedig e’ műtétéi még oily political jellemű szinköltészet- 
ben is , minő volt Aristophanesé; mert ez magának a’ népnek költészete, ’s 
mint illyen, lehet-e szebb, költőibb, mint volt a’ Görögé? A’ nép s zen t  
olaj á g g a l  koszorúzta meg Aristophanest, ’s ezen dicsőítés nem csupán 
a’ polgárt, hanem a’ költőt is illeté. Plato azt mondá róla, hogy „ajkain 
Charisok lebegnek; és elküldő müveit Syracusa királyának, Dionysius- 
nak, mint legkisebb életképét az athenei democratiának.“

E gr e ssy Gá b o r.
(Vége a’ jövő számban).

’") A’ vígjáték czime, miről van szó: ,,a’ l o v a g o k . “ Ebben Kleon mint rab
szolgajelenik meg, a’ ki behízelegvén magát urának, De mosnak,  — a’ népnek — 
kegyébe : rabszolga társain , D e m o s t h e n e s e n  és N i k i á s z o n  zsarnokoskodik.
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EGY VENDÉG A’ KÜLFÖLDRŐL.
(Novella.)

I.
Cserényi Kálmán egyike volt azon ifjaknak, kikkel a’ sors szeszélye 

felteszi magában, egy különös ’s a’ szokottól eltérő pályát futni le.
Élete felett szakadatlanul valamelly kalandos futásu csillagzat uralko

dott. Lelkére ismeretlen erők látszottak befolyással birni, és mintegy aka
ratlanul vonzódék azokhoz, mellyek e’ földön-túliak, miként az alvajárók
nál látjuk, kiket a’ hold változatai tartanak természet feletti hatalmukban.

Arcza halaványságát a’ hajazat sötété, ’s szemeinek ragyogó tüze 
regényes érdekességben tünteté fel. Ha szólott, hangjában az egyszerűség 
és őszinteség azon sajátszerű kifejezése, melly kizáró tulajdona azoknak, 
kiknek sora: ifjú korukban meghalni.

Látszólag könnyelmű; egy történetesen jövő szenvedély őt korlát
lanul képes volt elragadni, a’ váratlan események előtte mindig tündér- 
álmákként kaczérkodának, mintha kivételes helyzetének öntudatával birt 
volna.

E ’ mellett nagy mértékben viseltetett hajlammal mindenhez, mi jó, 
mi szép. Szeretett élni, víg lenni, Őt minden csekélység, néha valóságos 
semmiség is érdekelhette. Barátai közt kedves, megelőző és szives. Ha 
valaki némi vonzalmat tanusíta iránta, ő azt már határtalan szeretettel és 
ragaszkodással viszonozta. Társaságban csendes, de mégis mindenben 
résztvevő. Szeszélyeskedésekkel mások mulatságát soha sem rontá, sőt 
mindenhez, miben másnak kedve te lt, azonnal oda hajlott.

Kálmán a’ Cserényi család egyik mellékágának utolsó ivadéka volt; 
azonban örökségképen csak anyjáról maradt rá valami: egy középszerűen 
jövedelmező budai ház. Itt lakott ő , egy szobában csendes elvonultság
ban , magánosán és egyszerűen, és voltak perczei, mellyekben elmondá 
magáról: hogy boldog és meg van elégedve.

Lakszobája az első emeleten volt; e’ helyet ő templomnak tekinté. 
Itt voltak egy halmazban mind azon tárgyak, mellyek előtte kedvesek 
voltak. Két oldalról a’ falakon zöld posztóval bevont táblák, mellyeken 
régi és uj fegyverek és vadászkészületek függtek. A’ két ablak közti fal 
mellett ó-divatú hosszú tűkör. Aztán régies irószekrény, könyvtár és 
zongora ; a’ fenmaradt helyeket apró festmények, különös és ritkább tár
gyak, emlékajándékok, ’s mindenféle házi eszközök és műszerek foglalák 
el; minden lépten akadt valami meglepő, de semmi ollyas, minek a’ gon
dos és kényelemszerető lakó valami hasznát ne vehette volna.

Az illyen minden kényelemmel ellátott szobáknak azon szerencsés 
előnye van, hogy a’gazda szeret otthon lenni. Kálmán idejének legnagyobb 
részét otthon tölté. Ollykor alkonyat tájban a’ kandalló tűz vidor robogása 
mellett szeretett ő különfélékről elgondolkozni, ’s gondolataiban egy
másra építé a’ pompás fellegvárakat. Néha királynak képzelé magát ’s bő- 
kezűleg ajándékozgatá népének a’ jogokat, mellyeket különben az életben 
ki kell küzdeni, máskor nagy hatású democrata szónok volt, és minden



103

szavával political viharokat támasztott fel, majd nevezetes hadvezér, s az 
ellenfél ezredeit nehány perez alatt egész kényelemmel halomra löveté 
össze.

És midőn lelkét a’ képzelmi világból e’ tarka képek foglalák el, több
nyire kényelmes karszékben ülve, szíttá az illatos szivarokat, jobbjával a’ 
zongorára támaszkodott, vagy gyakorlott ujjaival átfutkosott az érzékeny 
húrokon és felkérésé azokon gondolatainak viszhangját.

A’ zene mellett gondolatai szabálytalan elágazásokon keresztül, 
mindinkább messze tájakra kalandozának, néha egy ág megszakadt, vagy 
útközben elenyészett, elfáradt, ’s elpihent, de a’ végpont, hova ezen 
áradó folyam nyugonni visszajött, mindannyiszor egy csendes kép volt — 
csendes kép, melly a’ múlt idők sötét láthatárában egyedül maradt az em
lékezet halavány lámpájától megvilágítva.

Ezen csendes elfeledhetlen kép : az elmúlt gyermekkor. Költői 
kép, miként ama’ másik, mellyben régi álmainkat ismét felleljük : a’ sze
relem.

Az ifjú szeretett emlékezni egy csendes lakra. Homályos nézete 
szerint ismerni hitt, viruló mezők után kies szőlőhalmok partja mellett 
egy nyugalmas telket, hosszú falkeritéssel és sudár jegenye sorokkal.

Emlékezett, hogy őt e’ helyen egykor véghetetlenül szerették. Yolt 
szőke fürteivel ’s mosolygó arczával egy boldog anyja , ki tőle soha sem 
távozott, ki neki mindennap új örömet szerzett, ki csak azért é lt, hogy őt 
szeresse.

E’ feledhetlen alak most már azon ház kertje végében sötét fenyve
sek , ’s nehány szomorú fűz védelme alatt mély sírban nyugszik. Elpor- 
ladozhatott, semmivé lön annyi kedvesség, annyi szeretet, de emlékben 
képe mindörökre mosolygón, vidáman, ifjan és szépen maradt.

Kellemes emlékben maradt a’ falu egyszerű neve, ’s a’ szelid táj. A’ 
kisded folyó édes vizével, tiszta habjaival ’s ragyogó kövecseivel. A’ kert 
sötét lugasa, a’ virágtáblák, a’ gyümölcsfák, ’s a’ ház falaira felfutó nö
vények.

Aztán maga a’ fehér ház , kettős tetőivel és sajátszerű homlokzatai
val , mellyet az építésben ma már senki sem utánozna. Az alkalmatlan 
csigalépcsők , a’ hibás szegletek , egyenetlen ablakok, mellyek azon idő
ben olly kifogáson túl jók valának, senki azokban hibát nem talált, ’s 
mellyeket annnyira meg lehetett szokni, meg lehetett szeretni.

A’ szobákban a’ régi divatú elrendezés , a’ nagy kerekasztal, az 
emeletes alakban készült pohárszék, tört ezifrazatával, a’ nagy tűkör, 
a’ mythologicus alakokkal körülrakott óra kedélyes verésével, a’ vén 
karszékek, a’ fekete bőr-pamlag, a’ zöld selyem-ágy és ablak-függönyök, 
’s valamennyi bútor, a’ háznál egyenként és tulajdon névvel birt.

Emlékezett, hogy egykor éjjel őt álmából felébreszték. Amint nem 
feküdt le senki, mindenki még tegnapi öltözetében. Az asztalon gyertya 
égett, a’ háziak szüntelen ki- ’s bejárogatának, néha hallá, hogy az ő 
nevét is kimondták.
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Hogy később bevitetett a’ szomszéd szobába, hol őt anyja kimond- 
batlan érzéssel szorítá magához. A’ körülállók sírtak , ő nem érté a’ 
jelenetet.

Másnap reggel azt mondták, hogy anyja még alszik, hogy egész délig 
nem volt szabad a’ másik szobába menni, hogy a’ midőn végre beenged
ték, anyját egy emelvényen csendesen és halaványan feküdni látta, kö
rötte nagy hamvaikkal templomi gyertyák égtek, a’ fali tűkor fehér kel
mével volt bevonva, ’s kijővén a’ szobából, azalatt valaki kalapjára fe
kete fátyolt kötött fel.

Ez idő óta anyját többé nem látta, őt pedig ide hozták a’ fővárosba, 
’s nevelésbe egy intézetbe adták. Azóta legöi’ömestebb emlékszik vissza 
szép napjaira. Úgy maradt emlékében; szőke fürteivel és mosolygó arczá- 
val, a’ boldog anya, miként őt utoljára feküdni látta , halaványan, csen
desen , fehér ruhában, kezében feszülettel, ’s égő gyertyák között. E’ 
kép lelkében olly eleven szinekkel maradt kirajzolva , mintha azt későbbi 
éveiben valahol újra látta volna.

Atyjáról az ifjú kevésbbé emlékezett. Xéha úgy rémlett előtte, hogy 
atyja egy igen különös, ’s komor férfi lett volna. Még jóval anyja halála 
előtt egyszer elutazott a’ háztól, sokáig hasztalan váratott, míg azon hír 
jött : hogy valószínűleg meghalt.

Ifjúnk éveinek huszonnegyedikét betölté, tetteiben független lön. 
A’ hatóság anyai örökségét a’ középszerűen jövedelmező budai házat áta
datta neki.

Első teendője volt, meglátogatni a’ hajdani csendes lakot, hol szü
letett. Emléke hív volt, mindent úgy talált, mint képzelé, csakhogy 
mindent kisebb alakban. A’ kert falkerítése nem volt ollyan hosszú, a’ 
ház nem ollyan magas , az udvar nem olly széles, az ablakok nem olly 
nagyok. A’ szőlőhalmok valahogy közelebb látszottak jönni.

Es érzette lelkében a’ fájdalom azon gyönyörét, melly illyes alkal
makkal a’ romlatlan keblekben jelentkezni szokott. A’ lak már régen ide
gen kezeken volt. Az ifjú, mint utas bement a’ házhoz, ’s megkéré a’ tu
lajdonost, engedné meg a’ ház megtekintését. A’ kérelem szívesen lön 
teljesítve, de az ifjú vehette észre, hogy körötte a’ háziak suttognak, egy
másnak integetnek , ’s őt kinevetik. Lement aztán a’ kertbe is. — Ekkor 
azonban már sehol sem látszott, hogy ott valahol térhalom emelkedett 
volna, a’ fenyveseknek, ’s szomorú fűzeknek híre sem volt, minden felé 
gazdag ültetvényezés terjedt el.

n .
Azonban egyidőre fátyolt vetve a’ múltakra, Cserényi Kálmánt úgy 

kell feltüntetnünk, miként őt a’ legújabb időkben baráti és kortársai is
merték.

Komor, hideg és ködös reggel volt, alig lehetett nehány lépésnyire 
látni. Minda’mellett később tán szép nap is leendett. A’ reg sugarai keleten 
vöi’ösre festék a’ léget.

A' pesti hidon, meglehetősen kivételes jelenet adta elő magát, s
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sürgő nép tolongása között két ismerős ifjú találkozott össze azon osztály
ból, melly különben illy korán az utczákon nem igen szokta magát mu
togatni.

— Ali, ah, jól látok-e? . . .
— Hogyan! lehetséges volna? . ..
— Valóban ő. Mi az ördög : Cserényi Kálmán. . . .
— Nem csalódom. Ez ő : Berky Károly.
Az ifjak kezet fogtak, ’s nevetni kezdék a’ különös történetet, melly 

őket e’ váratlan időben olly különösen össze hozta.
— Beszélj már Kálmán, hol a’ hetvenhét mennydörgőben talál

lak itt ?
— És én téged! minő isten csudája hordoz erre ?
— Hja,  rám nézve semmi csuda. Tudhatod, hogy nekem az ördög 

soha sem hagy békét. Én csaknem éjjel nappal kóválygok. De te Kálmán, 
ki egy idő óta valóságos remete vagy, kit sokszor hetekig nem lát közü
lünk senki, kiről már mindenféle csudálatos hírek kerengenék, kiről már 
utón útfélen azt beszélik, hogy roszban töröd a’ fejedet, vers csinálásra 
adod magadat, novellákat, epost, drámát, vígjátékot ’s mit én tudom 
miféléket nem Írsz össze-vissza. És ime most véletlenül, itt a’ hid köze
pén találkozom veled. Most! Hajnal hasadtakor! hét óra előtt! Beszélj 
már: hova indultál.

— A’ mint látod, Pestre. És te hova igyekszel?
— Én pedig Budára.
— A’ felelet nem volt rósz.
— Való, és kimerítő, mint a’ tied, ’s aztán , lui szabad kérdeznem, 

mi dolgod lehet most neked Pesten ?
— Azt alig tudnám megmondani. Alkalmasint az , mi neked 

Budán.
— Alig hiszem, mert nekem Budán semmi dolgom.
— Nekem sincs Pesten semmi. Akár hiszed, akár nem, én csak 

unalomból sétálgatok.
— Sétálgatsz ! Nem bolondultál talán meg ?
— Képzeld, irtóztató jókor találtam felébredni. Aztán, mintha tűz 

lett volna alattam, úgy űzött valami. Ekkor aztán úgy sem tehettem egye
bet, mint valahogy felöltöztem, kijöttem szobámból, elindultam czél nél
kül és most itt vagyok.

— Na ez , ha igaz, gyönyörű história.
— Szóról szóra úgy történt, mint mondom. Először féltem , hogy 

unatkozni fogok, de valami mindig bíztatott , hogy engem oda kint valami 
kellemesen fog meglepni. Es ime sejtelmem nem csalt: veled talál
kozom.

— Ah, ah ! — a’ patvarba, ez már nagyon is lekötelező akarna 
lenni. Azonban szerencsétlenségedre, engem nem ollyan könnyű bókok
kal lekenyerezni. Ah ga! ha meggondolom, hogy ez a’ Kálmán most sé
tálni megyen , csak úgy unalomból, halálra kell magamat nevetnem.
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Ugyan , kérlek , valid meg, nem volt-e ez egy kevéssé elhamarkodott 
mentség.

— Sőt a’ legtisztább igazság volt, barátom. Részemről azonban 
csak sajnálkoznom kell, ha nekem nem hiszesz; különösen most, midőn 
én téged szinte hasonlólag itt kaplak. Mit keressz te most Budán ? Az 
igaz, mint hallom, rokonságban vagy csak nem az egész consiliummal, de 
mint mondád: Most! hajnal hasadtakor! Hét óra előtt! —

— Oh én ki tudom magamat menteni.
— Halljuk hát a’ mentséget.
— Legalább nem fogok olly kétségbeejtő mentséghez folyamodni, 

mint te.
— Csak a’ dologra. — Ezelőtt egy félórával arra ébredek fel, hogy 

a’ szobámat valami bolond olly hallatlan módon találta befűteni, hogy 
eszmélet nélkül kellett kirohannom, ha csak egy perczig maradok még, 
akkor veszem magamat észre, hogy tökéletesen meg vagyok sülve. —

— Szép história, de csak úgy hiszem el, ha te sem fogsz az én sza
vamban kétkedni. . . .

— Ezt nem ígérem. Te tartozol nekem hinni. . . .
— Hogyhogy..........
— Követelem, hogy higyjél, különben. . . .
— Különben. . . .
— Különben tartozol hozzám jönni, ’s magad meggyőződni.
— Furcsa képeket csináltál, már azt gondoltam, hogy párbajra 

akarsz hívni.
— Azt is megteszem. Higyj, vagy jöjj hozzám.
— Nem hiszek, de nem is megyek hozzád — még pedig saját érde

kedben.
— Ezt nem tudom, mint érted.
— Csak úgy, mert ha most veled visszamennék, alkalmasint elkés

nél onnan, hova épen menni akartál.
— Vagyis inkább te : mert valószínűleg te akarnál tőlem menekülni. 

Úgy vagy, mintha tűzön állanái.
— Tűzön, a’ manót — sőt ellenkezőleg, azért emelgetem a' habo

mat , mert rettenetesen fázom.
— Pedig lásd, sokkal okosabban tennéd, ha szépen, illedelmesen, 

alázatosan ’s bűnbánókig megvallanád, hogy te bizony most épen egy kis 
privát elvégezni valót találtál: akkor én kötelességemnek ismerném elhinni, 
hogy azon bizonyos elvégezni való tán sietős , máskorra nem halasztható, 
’s azon neműekhez tartozik, mellyeket más orrára nem szoktunk kötni. Ak
kor aztán mindjárt csendesen vissza is vonulnék, mert én — tudhatod — 
a’ kétségbeesésig szeretek diseret lenni.

— Jó Károly, mind ezek csak a’ levegőbe való beszédek.. ..
— Mindig igy beszél az , ki meg van fogva. Mert lásd. Vitassuk 

meg a’ tárgyat . . . vagyis inkább , mint az újságírók mondják, consta- 
tirozzuk a’ tényeket. Én azt állítom, hogy nálam ördögileg be van fűtve ;
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ha nem hiszed, jer hozzám és győződjél meg. Te ellenben azt mondod, 
csak ngy czél nélkül, unalomból sétálgatsz itt. Bocsáss meg, de nem va
gyok bolond, hogy efféléket elhigyek; ’s minthogy pedig te bizonyítani 
nem tudsz, jogom van e’ vitában felülkerekednem : következőleg abban 
állapodom meg, hogy effélét csak ijedtedben mondhattál.

— No de, ha mondom.
— Beszélhetsz nekem, gyönyörű barátom. No , az ugyan egészen 

más volna , ha helyedben most én volnék, mert én néha csak azért is ki
jöhetnék illy jókor, hogy valami zsidó otthon ne találjon, de te, ki olly 
okos, rendszerető, mérsékelt és példanélküli jó gazda vagy.. . . Csak lát
nád, mint pirulsz.

— Csak nem gondolnád, hogy valami kaland...
— Ki tudja! Te is csak ollyan vagy , mint más . . .
— No de gondold fel . . . minő rendez-vous volna az, melly, mint 

mondod, hajnalhasadtakor, hét óra előtt . . . bocsáss meg — de . . .  .
— A’ mint veszi az ember. Voltak idők, midőn azt gondoltam, en

gem ollyan szép nem is érdekelhetne, ki életében csak egyszer is a’ reg- 
reli hét órát ébren találta . . . azonban ezen idők, azt kell tapasztalnom, 
immár mulóban vannak.

— Azt kell látnom : feltetted magadban, hogy ma engem keményen 
akarsz venni. No de ha már annyiban van a’ dolog . . . .

— Megvallod . . .
— Nincs itt arról szó, hanem én is bizonyítani akarok.
— Arra nézve, hogy csak unalomból sétálgatsz ?
— Arra nézve, hogy semmi dolgom sincs.
— Az igaz, ezt nem lehetlen bebizonyítanod.
— Természetesen ; ha például veled maradok egész nap.
— Vigyázz fiú, mit beszélsz , mert én követelni találnám.
— Annál jobb, én ösak nyerhetek.
— Ma nagyon complimentirozó kedélyben vagy; hanem ha gúnyo

lódtál , meg lészsz büntetve. En tehát, állván itt mindketten a’ haza kellő 
közepén, ezennel ünnepélyesen kinyilatkoztatom, hogy szavaidat igénybe 
veszem, ’s kivánom , maradj velem mindaddig, míg meg nem győztél, ha 
mindjárt az egész nap is beletelnék.

— Vedd jobbomat.
— Itt pedig az enyim.
— Veszed-e észre, hogy egy idő óta az emberek néznek minket.
— Tegyék, ha akarják, én nem csak a’ szólás-, hanem a’ nézés

szabadságot is pártolom. Annyi igaz azonban, hogy innen menjünk, akár 
jobbra , akár balra.

— En sem sok kellemet találok abban, hogy itt állunk. — A’ köd 
ugyan oszlik , de a’ hideg olly érezhetőképen alkalmatlan. Tehát, ha úgy 
akarod: Pestre vagy Budára.

— Nekem mindegy.
— Nekem is.
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— Akkor határozzon a’ sors. A’ melly oldalról előbb jön egy tűrhe
tően szépecske, arra menjünk.

— Helyes.
A’ sors nehány másodperoz után meghozta a’ határozatot. Egy ko

sarat vivő csinos lányka sietett át Buda felé.
— Hogy is lehetett kételkednünk — mond ekkor Károly. A’ világ

nak minden szépe Pesten lakik.
Elindultak, de néhány lépés után Károly ismét megállítá barátját.
— Kálmán! az jut eszembe . . .  ha te valahogy mégis nem csak sé

tálni indultál volna . . . vagy, ha történetesen ezen kis kosaras leányra 
vártál, mert úgy láttam, mintha ez a’ lány rád pillantott ’s mosolygott 
volna.

— Különös beszéd, miattam mosolyoghat az egész világ. — Aztán, 
egykor tőled tanultam: ifjú és leány, még az ismeretlenek is, ha úgy vé
letlenül ’s egyszerre egymásra pillantanak, egykevéssé mindig elmoso
lyodnak.

— Az meglehet. I)e tudod-e, miért mosolyognak? . . .
— Mondtad már máskor . . . .  de menjünk, mert én nagyon kezdek

fázni.
Mentek. Nem sokára a’ virulni kezdő ifjú város homlokzata előtt 

állottak.
— Mindenekelőtt — szólt Kálmán — határozzuk el : mint töltsük 

el ezt a’ napot ? Érdekes dolog volna e' maiból amúgy véletlenül egy víg 
napot csapni.

— Természetesen. Csak hogy ezalatt, nehogy a’ miattam szenve
dett elmulasztásokért kárpótlást és feledést láttassál keresni.

— Az az én gondom. No ’s hát mit fogunk tenni ?
— Először is csak azt , mit te unalmadban, átjővén sétálni, külön

ben is tettél volna.
— Nagyon helyesen. E’ szerént rám bizod magadat. Jer add ide 

karodat. Menjünk nézzük Pestet, mert ez a’ város, a’ hányszor nézed, 
mindig uj alakot vesz magára. Nézzük: hol építenek új háromemeletes há
zat? és találgassuk, minő ház volt ott azelőtt. Emlékéül minő keserve
sen néztek ki ezen utczák akkor, midőn mi először kerültünk ide Pestre, 
midőn az intézetben először láttuk egymást, midőn barátságot kötöttünk, 
midőn megharagudtunk, ’s egy héten háromszor is kibékültünk. Akkor 
mi alig voltunk tizenegy évesek, ’s te már akkor nekem folyvást a’ leá
nyokról beszéltél, de engem a’ te beszédeid nem igen akartak érdekelni, 
aztán mennyit ellenkeztél velem, mennyit gúnyoltál, ha én sokszor látszó
lag ok nélkül sírni kezdtem; — ellenben minő örömem volt, midőn néha 
anyád lejött látogatni : hogy szeretett engem e’ derék nő, ’s aztán minő 
víg szünnapokat töltöttünk el nálatok a’ falun.

— Édes Kálmán, ha te említed ezeket, nekem is csak eszembe jutnak 
az effélék. Megvallom azt is, hogy te mindezekről gyakran sok szépet is 
tudsz mondani, de egyszersmind tudnod kellene: hogy nekem a’ föld ke
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rekségen mindenre inkább van hajlamom, mint az érzelgésre. Azután az 
is meglehet, hogy míg beszélsz, ’s amollyan versbe való dolgokat hozasz 
fel, kisül, hogy a’ világ legnagyobb kópéja vagy.Furcsa volna, ha beszé
deiddel engem orromnál fogya vinnél, merre tetszik, mutatnád a’ három 
emeletes házakat, én bámulnám a’ merész építkezéseket, ’s addig te czélt 
érnél . . . .  például, ha valahol valami ablakismeretséged volna . . . .  
egy ollyan reggeli szépség, ki a’ nap bizonyos órájában az ablak virág
cserepeit öntözni szokta. . . .

— Ila nem tetszenek neked ajánlataim, ne fogadd el. Tanácsolj
mást.

— Sokkal okosabb lenne valahova kirándulnunk.
— Derék. Ott is kapunk mi mulatságot.
— De az a’ kérdés, hová ? A’ hegyekbe ? ez most, november végén: 

meglehetősen ostoba vicz volna.
— Talán a’ császárfürdőbe?
— Egy lélek sincs ott : még a’ haszonbérlő is beköltözött.
— Vagy kocsizzunk ki valahova.
— A’ czéltalan kocsizás nálam annyi, mintha nyuzatnám magamat»
— Beszélj hát magad , mert én kifogytam.
— Megvan ! elmegyünk a’ vasúton valamerre.
— Nagyon dicső : de merre ?
— Akár merre. Hadd lássam — Yáczon ? ah , ez nagyon rövid 

volna.
— Menjünk hát Szolnokba . . .  ez elég hosszú, majd tizennégy 

mértföld.
— Nem bánom; — ez hát el volna határozva.
— Yéghetetlenül örvendek a’ gondolatnak. Én úgy sem voltam még 

Szolnokon , azt mondják a’ vaspálya épen a’ Tisza pártjáig fut. Aztán 
azon gondolat : egv nap alatt a’ Dunából a’ Tiszáig, ’s onnan vissza : az 
megfizethetlen , ezalatt aztán kellemesen elmúlik egy nap. . . .

— Figyelmeztetlek édes Kálmán, óvakodjál a’ mi időtöltéseinkben 
költőiségeket fedezni fel, mert akkor rám nézve érdekessége megszűnik. 
Ne compromittáld az én jó ötletemet.

— Menj, mindig tulságoskodol. . . . Azonban. . . .
— N o ’s?
— Valami jutott eszembe. A’ reggeli menet pontban hét órakor indul.
— Akkor épen legjobb időben megyünk : a’ meneti órák nyolez 

perczczel mindig késnek. Egy jó bérkocsis addig könnyen kiröpíthet.
— Mindenesetre meg kell próbálni.
A’ pályaház csengetyűje második jelt adott mire az ifjak a’ csarnokba 

léptek. Történetesen a’ tolongás nem nagy lévén, a’ pénztárnok sziveske- 
désből még adott ki egy pár jegyet.

Harmadik csengetésre a’ menetvezető megfuvá az indulót, a’ loco- 
motiv hosszasan fütyölt, ’s a’ nehéz vaskocsik dörögni kezdtek.

Utazás között beszélni való tárgy akad elég. A’ köd lassanként égé
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szén eloszlott, a’ sík mezők a’ késő ősz legszebb tájképeként jelentek meg: 
a’ pálya mint óriási szalag a’ kocsik alól kirohanni látszék, két oldalról a' 
föld egy-egy kanyargó örvény alakját vévé fel.

A’ kocsiban, hol ifjaink valának, egy feltűnő arczú öreg úr is ült. 
Kényelmes és finom úti öltözete, mozdulati, ’s külsejének kifejezése azon
nal jeleié a’ választékosb körök emberét. . . .

Es a’ midőn Berky Károly barátját család nevén találta szólítani: az 
idegen egy mozdulatot tőn, melly elárulta , hogy e’ név nála az ismerete
sek közé tartozik. . . .

Az ifjak azonban mit sem vevénelc észre.
Az idegen a’ harmadik állomásig habozott magában, végre elhatá- 

rozá az ifjakkal beszédbe eredni, különösen, midőn látta, hogy azok 
több Ízben kifogynak.

Miként lehet illyes helyeken idegeneket megszólítani, mindenki 
tudja , szivart veszünk elő, ’s tüzet kérünk, vagy adunk.

Beszédtárgy maga a’ vasút, mint óriási vállalat, mint nagyszerű 
financziai és technical eszme , mint bámulatos eredményeket előidéző inté
zet. Ezek közöl, mint társalgási anyag, bármellyik részlet kimeríthetlen.

Az ifjakra nézve az idegen férfi közbejötténél itt alig akadhatott 
volna becsesb szerzemény, a’ többi között általa sok a’ vasutat illető ada
tok ismeretébe jutottak.

Az idegent Szolnokon, a’pályaudvar mellett, pompás utazókocsi várta.
Iíjaink pedig bementek a’ városba. És mit láttak ott? A zt: hogy 

Szolnok Europa legszennyesebb ’s legrondább fészke, a’ házak falai ren
desen a’ tetőkig a’ legfeketébb sárral vannak befecskendve, az utczák egy
másba folyó kiszáríthatlan pocsolyák tengere. Maga a’ Tisza is itt inkább 
mocsár, mint folyam. Ki Petőfinek e’ kedvencz folyóját látni akarja, ta
nácsoljuk, azt ne Szolnokon keresse fel.

Délután iíjaink hazajöttek. Arról, hogy tulajdonképen miért is jöt
tek k i, mindketten elfeledkezének. Azonban egy nap eltölt, 's ez néha 
elég nyeremény. A’ kalandokkal kecsegtető nap szokottan, ’s prozailag 
színházzal, vacsorával ’s theázással végződött.

III.
Egy pár hét a’ nélkül folyt e l , hogy események adnák elő magokat, 

mellyek beszélyiink kiegészítő részét tehetnék.
Cserényi Kálmán ovakodóbb lett a’ kora felkelésben , úgy látszott, 

hogy a’ szolnoki unalmas mulatság nem maradt hatás nélkül.
Egy szép reggel, körülbelül tíz óra tájban, ismét ott leljük őt ked

vencz karszékében a’ zongora mellett, építgetve szokott fellegvárait. Kint 
hideg volt, ’s az éjszaki szelekkel a’ tél épen megérkezőben. A’ kandalló 
tüze sebesen emészté magát, ’s vidor robogásával a’ szobában kedves zenét 
terjesztett.

A’ szoba ajtaja megnyilt. . .
—- Ki az? . . . kérdé Kálmán, ’s visszanézett.
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Kálmán öreg inasa, Péter gazda, egy kiszolgált katona, lépett be, 
’s urának egy fehér lapot adott át . . .

— Mit hoz nekünk Péter gazda ? . .
— Tessék elolvasni . . .
— Mi ez ? . . . egy meghivó . . .
— Épen most hozták . . .
„H . . . . r Adolf, banquier, f. h. 20-kán tartandó tánczestélyére 

Cserényi Kálmán urat barátságos bizodalommal meghivja —
*— Nem tévedés ez ?
— A’ mint hallom, az urfi neve accuratosan van beirva.
Kálmán a’ jegyet még egyszer átmormogá..........Cserényi Kálmán

urat barátságos bizodalommal meghívja. Mi juthatott ennek az embernek 
eszébe. Ki ezen H . . . .  r Adolf? Vagyis inkább: honnan ismerhet engem?

Péter gazda vállat vonított és bajuszán egyet pödörintett.
— Ki hozta ezt a’ jegyet?
— Egy czifra inas. Nem igen beszélt magyarul, aztán a’ lába igen 

vékony volt.
— Itt van még?
— Csak átaladta, aztán ment, mintha ágyúból lőtték volna ki.
— Patvarba! ez engem meglep . . .
— De azért csak elmegy az urfi . . .
— Még magam sem tudom.
— Csak azért kérdem, mert ha el tetszik menni, akkorára elkészí

tek mindent.
— H ..........r Adolf . . . . H ........... r Adolf. Ez igen ismeretes név.
— Az lesz az, téns urfi, ki a’ Dunaparton lakik. — Oh, arról sokat 

beszélnek az emberek. Nagyon gazdag ember. Egynéhány száz millióval 
bír. — Ha arról van a’ szó, azt én jól ismerem.

— Hogy hogy ? . . ..
— Szolgáltam ott. Épen most tíz esztendeje, akkor halt meg annak 

az úrnak a’ felesége.
— A h! Maradtak gyermekei ? . . .
— Egy leány, Emilia kisasszony.
— Patvart . . . Emilia kisasszony. Nem rósz név.
— Gyönyörű szép leány lehet az most, akkor valóságos angyal volt, 

ha az urfi meglátja, bizonyosan szerelmes lesz bele.
— Mi a’ mennykő . . .
— A’ miilyen igaz, hogy Péter a’ nevem. Menjen el az urfi, nézze 

meg azt a’ kis lányt, úgy is — engedelmével legyen mondva — itt volna 
az ideje, hogy az urfi is már házasodnék.

— Ollyan vénnek néz engem, Péter gazda? alig vagyok huszonöt éves.
— Huszonöt év! Sok az, uram; még egyszer annyi, ’s az ember 

ötven éves lesz, mint én magam; huszonöt év , az élet fele, még pedig 
a’ sokkal szebb fele.
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Kálmánt ez a' naiv, de egyszersmind tökéletesen igaz megjegyzés 
komolyan hatotta meg. Érzette, hogy ezen embernek igaza van, ’s további 
beszédében küzdelmébe került a’ tréfás beszéd menetét fentartani.

—- A’ mint mondom, magam sem tudom még, megyek-e vagy nem? 
— azonban mindenesetre cl kell készítenünk mindent. A’ legújabb fekete 
frakkom három hónapos, nem is sokszor volt rajtam, de őszi hónapokban 
a’ divat legsebesebben változik, egy új kellene, jó volna mellényt is csi
náltatni , sőt ha már ennyire vagyunk, legyen mind új . . .

— Hiszen, kérem az urfit, mind csupa új az is, a’mi a’kvadrupban van.
— Nem ért ahhoz kend, Péter gazda. Még délelőtt menjen a’ sza

bóhoz.
— Hm, egy bálért egész új rend ruha!. . .  Na hiszen, meggyűlne ő 

felségének a’ gondja , ha a’ katonákat minden parádéra újra kellene ki- 
mundirozni.

— Már csak nyugodjék meg kend abban, mit mondok. El ne feledje 
a’ keztyűket. Hányja fel az egész Pestet, míg kedvemre valót kap.

— Meglesz, kérem alássan.
Péter gazda elment. Kálmán egyedül maradt. Képzelhetjük, minő 

hatással lehetett a’ mi fellegvár-építő ifjúnkra az illy különös, majdnem 
rejtelmes meghivás. Egy banquier estélye. Erről sok mindenféle szépeket 
beszélnek, ’s még többet képzelnek az emberek. Aztán Emilia kisasszony, 
ki valószinűleg szép, szőke és kékszemű, egy igazi vidor kis lélek. Végre
H ........r úr egy pár milliójával, annyival tudniillik, mennyi szükséges
arra, hogy valaki magát szerénytelenség nélkül banquiernek merje nevezni.

— Patvarba, nem volna tréfa . . .
Aztán ezek a’ gazdag polgárok, kik a’ bevezetéseknél a’ szokott for

mákat még jobban követelik megtartatni, mint a’ főrendüek. Ellenben ezen 
I I .......r úr, ki vendégeit egyszerűen barátságos bizodalommal hívo
gatja meg.

— A h, ah! ez átkozottul megfoghatlan . . . .
Mi baja lehet neki ismeretlen emberekkel ? Szüksége volna még több 

ismeretségekre ? Nem elégszik meg környezőivel ? A’ hol milliókról van 
szó, oda az egész világ meghivás nélkül is tolakodik. Vagy tán pusztán 
csak tánezolókra volna szüksége. De hát ninesen-e Pesten egy pár száz
ezer boltoslegény?

— Annyi igaz, hogy ez az ember engem ördögileg meglep.
A’ mint veheti észre az olvasó, Kálmánon még meglátszanak a’ szol

noki kirándulás némelly nyomai. Mióta drága barátjával, Berk}' Károly- 
lyal, egy egész napot töltött, azóta stylusában özönével teremnek a’ száz
ezer patvarok , mennykövek, ördögök és átkozottak.

Végtére is azonban a’ dologban semmi rósz, — ’s ki nem ismerked
nék meg örömest olly emberrel mint H ........r úr, ki a’ többi között egyike
azoknak , kiknek a’ középponti vasút létezése nagy mértékben köszönhető.

Harmad napon este kilencz órakor, a’ szokott óránál jóval később az 
ifjú készen volt. A’ kapu előtt bérkocsiba ült, ’s á tjö tt a’ hídon.
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A’ banquier háznál a’ folyosók teljes fényben ragyogtak. A’ bejelentő 
inas Kálmánt egy igen díszes terembe vezeté, hol a’ házi ú r , ’s több ven
dégek thea-asztalok mellett ültek.

A* házi úrban Kálmán nagy meglepetésére azon derék uti-társra is
mert , ki a* vasúti utazás alkalmával velők beszédbe eredett. H.... r úr az
ifjat nvájas köszöntéssel, mint valami régi ismerőst, úgy fogadta. A’ ven
dégek fesztelenül ’s jó kedvvel társalgának, 's itták a’ kellemes erejű theát, 
mellv a’ lélekre mindannyiszor olly jótékony befolyással szokott lenni.

Kálmán a’ háznál azonnal nehány félismerösre talált, mindenárrá 
mutatott, hogy az estély egyike lesz azoknak, mellyekre sok ideig vissza 
szoktunk emlékezni.

Úgy látszott: hogy az estély a’ szokott óráknál sokkal előbb volt el
kezdve. Mindenen meglátszott az előhaladtság. Voltak ollyan vendégek 
is , kik már a’ délutánt is itt töltik. Egy szomszéd szobában több asztalok 
mellett nagy hévvel folyt a’ kártya. Másutt pedig a’ biliárd és pipázó szo
bák voltak elrendezve azon boldogtalanok számára, kik a’ dohányzást soha 
és semmi alkalommal nem nélkülözhetik.

A’ theázó szobától jobbra, arra tudniillik, merre a’ vendégsereg fo
lyója leginkább hullámozni látszott volt, a’ meghívottak számához épen 
elég nagyságú tánczterem.

Az általános társalgás élénk zaján kellemes zene hatott keresztül, 
Kálmán a’ terem felé indult, a’ midőn szörnyű mgglepetésére Berky Ká
roly lyal találkozik . . .

— Te itt? Károly,
— És te . . . szinte . , .
— Ezt nem reméltem volna . . .
—- Elég csúnyaság tőled. Lásd én, a’ mint a’ házi úrban, a’ mi vas

úti öregünket pillantottam meg, azonnal tudtam, hogy te is megvagy 
híva. Hamég egy fél óráig nem j ősz , átrohanok hozzád, ’s erőszakkal 
hozlak ide.

— E’ szerint itt valami jó mulatságnak kell lenni.
— Felséges, menyei, dicső, túl világi . . .
— No na, csak lassabban . . . Vannak sok szép leányok ? . . .
— Ha vannak-e? És ha szépek-e? Kálmán, mintha az ég nyilt volna 

meg fölöttünk. A’ világ minden remekei itt vannak, mintha két olly mű
értő mint én és te , kiválogatták volna. Még középszerű szépség sincs 
közöttük . . .

— Te ugyan mindent borzasztóan szoktál nagyítani . . .  de ha mil- 
liomadrészben igaz, a’ mit mondtál, már több , mint a’ mit reméltem.

— Jer csak be. Egy pillanat. . .  ’s meg fogsz esküdni, hogy én, 
midőn ezt a’ bált felséges, dicső, mennyei, túlviláginak mondtam, való
ságos kicsinylő , igazi rágalmazó voltam. Kincs arra szavunk, hogy illyen 
szépet kifejezzünk. Azt tudod, hogy én nem egyhamar vagyok elragad-, 
tatva. De lásd, én most csak nem őrült vagyok . . .

— Zenét hallok : mit tánczolnak ?
a
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— Cottilont, Kálmán. Tudod, ez minden tánczok táncza . . ,
— Annyi igaz, hogy irtóztatóan össze vagy dúlva.
— Annál jobb. A’ dúlt baj, az oldzani kezdő nyakkendő, a’ szét

rombolt toilette az, mi a’ férfit vadregényes alakban tünteti fel. A’ lányok 
bolondulnak az ollyan férfi után, kire a’ vigalom, a’ táncz-zene ’s az élvek 
nagy hatással vannak.

— Kapni még tánczosnét ?
— Nem gondolok vele. Tudod, ha egy lány van a’ társaságban, még 

sem maradok tánczosné nélkül . . .
— Szerencsés ember . . .  De liát most miért nem tánczolsz ?
— Hogy ne tánczolnék ? . . . de bizony tánozolok—
— De hát mit keressz itt?
— Hop . . . .  ebben igazad lehet. — Ördög, csak a’ kellene, hogy 

elkéstem legyen. Jer, rohanjunk a’ terembe.
’S ezzel Kálmánt ragadá az ajtóig.
— Hab . . . .  hála istennek, még semmi baj.
— Mi bajod? a’ lélekzeted is szinte eláll.
— Már semmi. A’vérem is majd meghűlt. Beszélek veled’s magamról 

megfeledkezem. Ollyan figura járja, hogy épen választottak ’s tánczos- 
némat elvitték. Szerencsémre a’ figura hosszú, különben tánczosném 
visszahozattatván , nem vagyok ott.

— Az igaz, nem volna kellemes. Kivel tánczolsz ?
— Épen meg akartam mutatni. Nézd csak . . . itt egyenesen: a’ csil

lár felé. — Nem arra, te, szerencsétlen. Nem látod, merre mutat az or
rom hegye ? Ott ni : az a’ mosolygó kedves alak : fehér ruha, a’ hajában 
rózsabimbó.

— Manó vigye el — hisz mindenik mosolyog : aztán csupa fehér 
ruhát és rózsabimbót látok.

— Tán káprázik a’ szemed. Különben midőn az ember először pil
lant be valamelly díszes terembe, azt hiszi, hogy tündércsarnokot lát. — 
De nézd csak, tánczosném épen ide néz. . . .

— Aha, látom már, ollyan pajkos forma , kicsi barna.
— Dehogy kicsi, dehogy barna. Ott n i, az előtánczosné mellett. 

Vagy tán azt sem látod? Magas, gesztenyeszín hajú. Ollyan királyné
forma. Hajában egy hosszú formára hajtott epachris. Még sem tudsz 
eligazodni? Ujjal csak nem mutathatok rá.

— Úgy hiszem, már látom.
— Hop . . . .  a’ figura oszlik.
Ezt mondva, egy pár ugrással ott termett visszatérő tánczosnője 

mellett. A’ lányok és férfiak fehér és fekete csoportozata szétfejlett. A’ 
terem hosszában és széliében körülülő hölgyek felkeltek; a’ férfiak előlép
tek , ’s tánczosnéikat karra véve az előtánczos után. a’ terem körül egyet 
keringőztek.

Ezután uj figura kezdődött. Az előtánczos ’s néhány utána követ-
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kező pár kiléptek a’ sorból. Tánczos és tánczosné külön válva egymástól, 
szétnéztek a’ teremben, ’s magoknak új párokat választottak. . . .

Egy legkedvesebb alak, szőke és kekszemíi. Kálmán elébe jött ’s 
szerény meghajtással bevivé őt az alakuló csoportozatba.

Az ifjú csaknem magán kívül volt örömében. — Ki lehet ez a’ szép 
szőke ? — Egyébiránt Kálmán előtt a’ szépség egy bizonyos ’s meghatá
rozott ideal volt, következőleg a’ kit ő szépnek talált, mindeniknek egy
máshoz hasonlítania kellett. . . .

Már most a’ kötelességek legtermészetesbje volt, az első alkalommal, 
ha a’ választás rá kerül , ezen lánykát kérni fel. . . .

A’ leányka szép volt — de hogy fog a’ mi fiatal barátunk rá ismerni, 
ha előtte valamennyi szép , egyszersmind egymáshoz hasonló?

_ Ha valami megismertető jelt lehetne rajta észre venni — szeme
kék, de hány van Hlyen ? haja szőke, de hiszen a’ lány sereg fele mindig 
szőke. Arczkifejezése élénk, igéző, elragadtató, szinte közös tulajdon 
minden szépeknél.

A’ folyó figura rövid volt, alig kezdődött, már vége lett. — Az 
egész kis kedélyes tréfa, úgy volt elintézve, hogy egy férfinak ne marad
jon tánczosnéja. Hogy ezen férfi nem Kálmán volt, mint tanú állunk az 
olvasó előtt.

— Ah ah.. . végre egy megkülönböztető je l .... Hajában egy fakadó 
Camelia.

A’ táncz tovább folyt. A’ sor uj párokra került. A’ zavarban Kál
mán a’ magas szőkét majd elvesztette, majd fellelte. . . .

— Azonban . . . .  a’ lenne csak furcsa, hogy én ne tánczoljak. Férfi
létemre szerényen azt várjam, míg megint választanak? — De honnan a’ 
tatárból kapjak tánczosnét? . . . Szerencsés Károly, ki ha egy lány van 
is, már az az övé. Nekem pedig ha csak egy férfival van is több, soha 
sem jut tánczosném. . . .

E’ pillanatban Kálmán egy öreg forma urat pillantott meg. Egyikét 
azon fővárosi ismeretségeknek, kiket szinházban, hangversenyeken, ven
déglőkben, a’ váczi utczán úgy arczról kezdünk a’ tömegből kiismerni, 
később valahogy nevét is megtudjuk, de velők beszédbe soha sem eresz
kedünk . . . Kálmán elhatározd magát ezen urat megszólítani.

— Uram. . . .
— Tessék. . . .
— Ha nem találná ön szerénytelennek — egy szívességre kér

ném önt.
— Örömmel szolgálok, ha lehet.
- Ismeri ön azon hölgyeket, kik a’ theázó szobában ülnek ?

-— Nem tudom , kik ülnek ott, de ha tetszik, megnézzük.
— Ön engem halálig lekötelezne. . . . Nincs tánczosném, ha ön en

gem bemutatna. . . .
— Ezer örömmel.
— Nevem Cserényi Kálmán.

8 *
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— Oh van szerencsém. . . . Ha tetszik. . . .
— Kérem. . . .
És karon fogva egymást, bementek a’ tkeázók közé. Itt ült a’ többi 

között még egy pár mama . . . mellettük néhány félig gyermek-leányka, 
azok közöl, kik még nyilvános bálokba nem vitetnek . . .  ’s kiknek illyen 
alkalommal is előre meg van mondva, mennyire szabad tánczolni : meny
nyire nem : Két fran<;aise, egy keringő, egy csárdás . . .  ’s aztán vége. 
Azt sem egyszerre, hanem idő-szakonként, ha jő valami ismerős, vagy 
rokon , ki eziránt a’ mamát is különösen meg fogja kérni. Közben pedig 
csendesen ott keilend ülni a’ mama mellett, és beszélgetni a’ jó nénikkel, 
főleg pedig a’ világ minden kincséért el nem árulni az t , hogy még többet 
is szeretnének tánczolni.

Az illyen hallgató, de titkon égő lánykák annyi költőiséggel el
árasztott fájdalma egyike azon érzelmeknek, mellyek még hív leirót nem 
találhattak. Ok magok, természetesen, nem szólnak az idegen vizsgáló 
pedig csak sejthet, csak gyaníthat. Aztán minő bensőséggel hiszik a’ ma
mák legcsodálatosb tanait: hogy tudniillik ők még kis holló lánykák, hogy 
férfiak illy tizennégyesztendőskékre nem is néznének, nem vinnék tán
czolni , következőleg a’ bálban csak alkalmatlanságra volnának.

P á l f f y  A l b e r t .
(Folyt, köv.)

MUTATVÁNY

„TOLDI ESTÉJE“
czimü beszélyből.

II.

Ekkor a’ várkapus kürtjével jelt ad o tt,
Patkók csattogása messziről hallato tt,
A ’ király megállóit, az urak is szinte ,
Nagyot várt a’ népség, mind arra tekinte.

Pej paripán vágtat egy iszonyú barát 
Ki magára öltött egy durva szőr harát 
Melly feje búbjától a’ sarkáig leér ,
Derekán keresztül kötve vastag kötél.
Rőt csuklyája megöl a’ képe sem látezik ,
Mert levonta mélyen, egész az orráig ,
Egyébütt takarja szakála , bajusza ,
M int fejér zászlócska szellöháton úszva.

Öklelő dárdája, mellyet bal kezén hord, 
Hosszú nyelű, mint egy pusztai kútostor,
Ollyan hosszú, mondom, de nem olly hajlékony : 
Vendégoldalnak sem lenne biz’ az vékony.
Csípejéről görbe kardja lóg, szertelen,
Jóval alul ér az a’ vaskos kengyelen ,
Rezes volt valaha , most is látszik ra j ta , 
Csakhogy a’ réz most már zöldet játszik rajta.
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Két felöl a’ kápán két tömérdek fegyver 
Egy hadi szekercze ’s egy buzogány hever: 
Otromba két szerszám, ordasnál ordasabb ,
Nem kímélte tőlök a’ czigány a’ vasat.
Ennyiből áll rajta az egész fegyverzet. —
De hátra van még egy csudálatos szerzet :
„Ahol jő “ nevetnek a’ kik arra néznek 
„Rozsdás fegyvernöke a’ rozsdás vitéznek!“

Bal felől belepte egy nagy öblös paizs,
A ’ mi nagy lenne, ha tekenő volna is ;
Teherkép emeli , nem ótalom végett,
Nem öróla vették ahhoz a’ mértéket.
AJ paizs megöl egy néminemű dárda 
Rozsdás rőt fejével kandikál ki hátra,
Szélességre ugyan ásónak is elég 
Lenne, ha elvágnák a’ hosszának felét.

K ét felöl a’ kápán egy-egy szál parittya , 
Erős bikabőrnek hátáról hasítva,
Lóg le, mint valamelly óriás bocskora ,
Bennök egy-egy kő, mint a’ fejem, akkora.
H átu l, a’ nyeregnél, feküdtek a’ nyilak ,
Ezek is megannyi szárnyas kopjafiak,
Válián az öregnek van az erős kézij ,
Elszörnyed az ember arra csak ránézni.

Jobb kezében, a’ mit nem várt esetre tart , 
Egy pár meztelen v as , igaz fringia k a rd ,
Hosszú , görbe , széles . . . nagy az ő mivoltok , 
Sömörkint borítják véres rozsdafoltok.
így körültámasztva sok nehéz fegyverrel 
Lassabban poroszkált a’ ló a’ teherrel,
Ellenben a’ másik, az ijesztő bará t,
Csakhamar elérte a’ bámulok sorát.

Osszenézett a’ nép , nézett, de hallgatott 
’S a’ lovas barátnak nagy sikátort adott:
Mint mikor a’ Yerestenger kettéválván 
Habjai csendesen ültek egymás vállán.
De midőn a’ szolga odaért ügetve ,O O 7

Kifakadt a’ népnek a’ nevető kedve,
Kifakadt ’s azonnal magas fokra hágott,
Űzvén az öregből sok bolond csúfságot.

Kérdi egyik: „hogy’ az ócska vasat bátya ? 
Hátha vásárt ütnénk, sokan vagyunk, látja.“ 
„Atyafi, eladó a’ hasadt tekenő?“
Rikácsol egy fél hang „ugyan hozza elő.“
„Ej n o , pajtás u ram , bogy volna eladó, 
Iszkábálni viszi azt az öreg apó“
Rákiált a’ másik „most is azért s ie t ,
Mert a’ kovászt csak egy rostában tette meg.“ 

Másfelől rikoltják: „vitéz uram, hallja!
A’ főtt répapárát elfogna-e kardja?“
„Hogy ne fogná,“ mond egy, elröhentve magát, 
„Avval vágták el a’ Szentgellérliegy nyakát.“
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Jól hallotta Bencze (mert hiszen hogy ő vo lt,
A rra tán nem is kell vesztegetni a’ szót)
Egy betűig h a llá , de tüntette magát 
Mintha nem értené a’ csúfolok szavát.

Derekát azonban kezdte egyengetni,
K ár hogy csak a’ nyakát tudta hátrább vetn i;
Virgoncz legénysége is eszébe ju to tt,
Próbálta, ha tudná a’ mit akkor tudott.
Megsodorta bajszát, de az visszahajla 
’S melly előbb volt csákó, lett belőle kajla;
Néha meg-megrántá a’ zabolaszárat 
’S ijedtében majd leült a’ jámbor állat.

A ’ pajzán suhanczok még inkább nevették 
E ’ hiúságért az isten teremtettét:
„Félre, félre, nyargal a’ veszett paripa,
Fusson a’ ki futhat, emberhalál lesz m a!“
Bencze jobbra, balra sandalít fél szemmel,
Káromkodni volna kedve, csakhogy nem m er,
Komoly ránczba szedi szemöldöke tá já t,
„Megvetem“ gondolja ,,a’ csúfolok száját.“

Ballag nagy-begyesen , a’ kaczaj követi,
Mert sehogysem illik e’ méltóság neki,
Úgy se’, mintha rozsdás sisakja helyére 
Üstöt borítana vén bulygos fejére.
Ócska mentéjéről perém és paszománt 
Csüng előre-hátra fülek farkak gyanánt,
Nadrága még birná, csakhogy, az átkozott,
Szörnyűség! a’ térdin hogy’ megfogyatkozott.

Sárga csizmáján nincs egy mákszemnyi sárga, 
Legöregebb lenne az a’ zsibvásárba’ ;
De a’ sarkantyúján van ám rozsda elég:
Tán bizony kincsásók a’ föld alatt leiék.
Ballagna hegyesen, de, ebanyja lova,
Egyszer csak megáll ’s nem megy se’ té se’ tova.
„Czo fel, sárga, czo fel!“ biztatja hiába,
Nem halad a’ sárga, leragadt a’ lába.

Hátratekint Bencze: „ejnye, veszett hordtát!“ 
Négy-öt erős ficzkó tartja lova farkát:
Felejti mérgében, hogy félni kellene 
’S illy szavakat szórat a’ boszúság vele:
„Czudarok, zsiványok, haram ia-fajták,
Kik az embert fényes délbe’ megtámadják,
Léhütő pocsék nép, ez előtt húsz évvel 
Bántatok volna igy szegény jó gebémmel!

Birnám csak én is úgy, mint akkor, vén tagom, 
Nem tréfálna kendtek velem illy vastagon;
Most is megmutatnám ugyan, ki az ember,
Csak ne volna rajtam ennyi súlyos fegyver.“
Vesztedre beszéltél szegény jámbor öreg!
Egymást érik a’ nagy paizson a’ kövek ,
Kushad Bencze vitéz, fejét aláhúzza,
Hogy valamiképen a’ kő be ne zúzza.
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„Ü ssük, üssük, a’ hol a’ tekenős béka!
És foly a’ legénység csintalan játéka ;
Még tovább is folyna, ha a’ szörnyű barát 
Meg nem hallaná az ingerkedők zaját.

Meghallotta ám és hátra is tekintett,
Szólni ugyan nem szólt, de nagyot köhintett,
Öklelő dorongját magasra emelő,
Rázá fenyegetve a’ pajkosok felé;

’S mint mikor, vesszőjét sejtve a’ mesternek,
Az iskolás fiúk pisszenni sem mernek:
Hirtelen elnémul a’ vihogó lárma,
Tőlök ugyan Bencze akár fején járna.

A r a n y  J á n o s .

A’ NAP ÉS ÉJ.

1.
Évezred óta 
Araszt világot 
Égről a’ n ap ;
Évezred óta 
Fekszik sötétben 
Egykép’ a’ föld.
A’ mennyi fényt vet 
Az ég királya 
Le egy napon:
Olly sok homályt szór 
Egy éjszakán át 
A’ zsarnok éj.

2 .

Egy ég alatt ég 
Minden sugára, — 
D é l b e n  ragyog. 
Másutt hanyatlik,
’S úgy látni, mintha 
Nem volna égen 
Már , oily 1 e szállt.

3.
Hol van f ö l ö t t ü n k ?  
Hajnalsugárban ?

Vagy estben-e?
K e l ,  vagy — h a n y a t l i k :
I l l y  lánggal a’ nap 
Csak akkor é g !

4.
Évezred óta 
Halálos ellen 
N a p , és az éj.
Vérző csatában 
Fáradva küzdnek,
Egyik se győz.

5.
Vájjon mikor lesz,
Midőn az egyik 
Uralkodik?
Hol lesz örök nap? . . .
Avagy mikor lesz 
Végeden — éj ?
Vagy mindörökké 
Legyőzhetetlen 
Lesz mindenik ? . ..
Vagy küzdelem közt 
Majd mindkettő —
E g y ü t t  vesz el ? !

H i a d o r  #).

*) Annak bizonyságául, miszerint mi Hiador úrnak személyes ellenségei soha 
nem valánk, de ha lettünk volna is , magánnehezteléseinket soha sem hagynék az 
irodalom rovására, a’ költő üldözésévé fajulni, szívesen látjuk őt lapunk hasábjain, ’s 
őszinte öröm szól belőlünk, midőn kinyilatkoztatjuk : hogy ezentúl olvasóink több
szőr is fognak találkozni a’ költő nevével lapjainkban , kit addig is tisztelt közönsé
günk figyelmébe ajánlunk. S z e r k.
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Napnyugoti virágnyelv, melly által nem csupán szerelmes dol
gokat lehet megbeszélni.

A rvalyányhaj. Apádat, anyádat fedi a’ temető,
Ád neked az isten értők hű szeretőt.

Bojtorján.
Ugy-e szeretnél? és hű lennél? — H a keltenél 

Boldogasszony m entája.
Még most neved napja van kisasszony napján.
Legyen neved napja — boldogasszony napján.

B orostyán. Nem adják azt ingyen.
B orvirág. A ’ ki annyit öleli a’ kanosét.

Nem illik annak szájára a’ csók.
Cziprus. A ’ gyászruha és a’ síró szemek, igen jól illenek.
Csalán. Rózsa sem vagy , mégis tövises vagy

Soh’ se őrizd magad, senki le nem szakajt.
D élignyitó. E l ne bízd magadat.

Délig nyit virágod,
Délután lehervad.

Ego szerelem.
Számlálom: hogy hányat ásítasz, midőn velem vagy. 

É lek-e-halok-é. (A’ beteg orvosához.)
Kezedben életem. Mit Ígértek halálomért?

É jjeli viola. Szép vagy ott, a’ hol senki sem lát.
Ezerjófű. (Az orvos betegéhez.)

Számodra nem árulnak írt a’ patikában. Az erszényed szenved.
Fehér liliom.

Látod a’ liliom harmatvízben mosdík, nem kendőzi magát, mégis 
miilyen fehér.

Hajnalka.
Korán kezded a’ virágzást, Korán is elhervadsz, meglásd. 

Harangvirág. (Jólelkű hitelezőnek.)
Megfizet helyettem majd az öreg harang.

Jégv irág . Szivemben nincs meleg, nem értelek.
Je richo i rózsa. Édes egyetlenem !

Azt szeretném, ha ott volnál,
Hol e’ virág terem.

K étlevelű  fű. Két levél van rajta.
Legyek én az egyik, te magad a’ másik.
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Kigyónyelvfíí (egy újságíróhoz.) Az istenért! Csak te ne magasztalj. 
Konkoly. Még az angyalok is összekapnak rajtad.
Ludíjesztő. Megijedtél tőlem? Magad vagy az oka.
M ákvirág. Ismerlek rég óta, tudom kinek hínak.
M ennyország kulcsa. A ’ kulcs itt van, hanem az ajtót nem találom. 
N apraforgó. Bár hová távozol, szemeim kísérnek.

Veled álmodom és veled ébredek fel, és veled halok meg. 
Nefelejts (egy dúsgazdagnak.) Adj ezer forintot, — Soha sem kapod meg,

Rám emlékszel róla.
N e nyúlj hozzám (egy pénzzel telt erszény távolbani imádójához.)

Hasztalan epedsz, mi egymáséi lenni nem fogunk.
Papucsvirág. Holtig engedelmes hű férjed maradok.
Pénzlevelű íű . Nincs szebb, mint az önzéstelen tiszta szerelem. 
Petrezselyem. Ne válogass, mert otthon maradsz.
Rózsatövis. Mit nyersz vele, ha megszűrsz ? Azért leszakasztlak. 
Százszorszép. Bár csak e g y s z e r  volnál jó .
Szappanfű (egy criticusnak.) ,,Mosd meg kezed, Ha rám teszed. 
Szomorfűz. Ne busulj, ne busulj , nem te mentél férjhez.
T atárv irág . Megházasodtál? Szegény tatár!
Torm a. Meg foglak s ira tn i, valahányszor tormát látok.
Tulipán. Szépséged nagy, kincsem; de illatod nincsen.
L ti tű. Maradj még i t t , szépen kérlek.
Ü röm . Nincs annyi nádméz, mennyi belőled egy falatot megédesítene. 
Vasvirág. Csak a’ híred ollyan ember fölötti

Virág vagy, hervadandó mint a’ többi.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
Jan. 15. C z á r  és á c s ,  víg opera 3 felv. Lortzingtól. Először Füredy 

M. jutalomjátékául.
Minél ritkábban részesülhetünk színházunknál operai újdonságokban, an

nál követelhetöbbek lehetünk, mind a’ megválasztás, mind a’ tökélyes előadás 
iránt. Könnyen megfejthetőnek, sőt sok tekintetben oszthatónak találjuk ez ok
ból azon hideg, sehogy fel nem éledhető közönyt , mellyel ez opera közönsé
günk által fogadtatott. Ha hosszasan tartó szárazság után ellankadt növényzet 
a’ felé enyhet ígérő kebellel közelgő felleg előtt csak azért tárja ki epedő életmű
szereit, hogy termékenyítő eső helyett nehány fukar csöpp forró leveleire még 
ragyafoltokat is égessen, akkor jobb, legyen inkább egy ideig még szárazság; 
hasonlóan vagyunk e’ gyér operai permettel élv-enyhületi hosszú sóvárgásunk 
után. — Ennyit a’ vajúdó hegy szüleményére. — Maga a’ zeneműre nézve a’ 
közönség kielégítlenségét, saját nyomatéktalan nézeteinkkel, az operának ma- 
gasb kívánalmai hiányában is véljük kereshetni. Operát, legyen komoly vagy 
víg, nem egyedül a’ történelem szövegének (a’ drámainak) az alanyi érzelmek 
fokozataivali (lyricai) műarányos egybehajlítása teszi műegészszé: de jelesül an
nak egész zenéjét átlengő két fő tényezőjének, az érzelmek egyenmérsékii ’s 
’s nyugalmas hangulatának (ethos) a’ lélekélet szenvedelmes gerjedéseiveli (pa
thos) művészi felolvadása. Az ethos létalapján a’ pathosnak, mint fán teljes él
tében kifejlett virágos lombnak kell időnként feltűnni, vagy mint két ellenes- 
természetű delejnek vonzni egymáshoz. E ’ két főelem elválasztása lehet mérték 
valamelly opera értékének megtudásában. Jelen divatkorú német opera e’ mér
ték concret fogalmának egyátalán meg nem felel. Nem is tudjuk, hol keresni 
benne a’ magasb emelkedésű patkóst. M ert, bár egyes részeiben, mint a’ 2-dik 
felv. sextett (E-dur) sok zene-tudás ’s avatos művészi hangszerelés elvitázhatlan,
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de e’ szárazon népszerű ’s meddő zenénél sehol nem érezzük lelkünket egy ma
gasztosaid) szellem ihletétől emeltetni, mint ez a’ nagy zeneköltők víg operái
ban , a’ tisztán ép ethos öszhangzásának természetes határai közt, a’ vidám tá r
salgást , tréfás enyelgést vagy pajzán szerelmi mosolyt a’ genius varázs-lehelle- 
tétől megdicsőítve érezzük. Lortzing múzsája a’ kézmüvesi közrendű életnél to
vább nem hatott az érzelem mélységeit feltáró zene bűbájos biralmába. Erre bi
zonyítékot nyújtott „Udina“ lyricainak lenni akaró operájával, melly puszta 
merő tetszelgés az eszményivel, ’s másik „Wormszi kovács“ víg operájával, 
melly jelzetében egészen hasonmása a’ „Czár és ácsnak.“ E ’ fogyatkozásokon 
kívül, mellyek Lortzing zenéjének szellemét k ö z ö n s é g e s  é r z e l m e k b e n  
m o d o r o s n a k  bélyegzik, jelentesb hiány még azon határozatlanság, melly 
ez opera külön-külön részeiben a’ zenestylben mutatkozik. Nehány nehéz hang- 
szereléssel bonyolított helyeket kivéve, mellyek német iskola után irvák , igen 
hódol a’ franczia könnyedségnek ’s e’ miatt az opera fő comicumát az élczelt 
(pointé) zene teszi , de hiányával azon auberi kerekdedségnek, melly hasonló 
motiveknek különböző accordokbani előkerülése által a’ tarka v á l t o z a t o s  
egészet képezi. Éhez nincsenek meg benne azon jelenetet jelenethez fűző finom 
ragaszok (segment), sem azon édesen behizelgö melódiái szépségek, mellyek a’ 
valódi franczia zenében annyira elbájolnak. ’S bár a’ közbejött sok folyó beszéd 
az opera egyes számjait bizonyos távolba helvzi egymástól, mégis ez mitsem 
segít az összes zene jelzetének szaggatottsága ’s ingatagsága kiismerése ellen.

Személyei közt főalak kétségtelenül a’ dőre zsárdámi polgármester, melly- 
hez a’ történeti qui-pro-quo személyei is, a’ két Péter alárendelten járulnak. 
Általában kiismerszik , hogy az egész opera csak ezen egv buffo szerepért van. 
Mennyire helyén volt Benza e’ szerepben, nem hirdethetjük eléggé. Általános 
tetszést is nyert, főleg 1. felv. áriájában (F-dur), midőn a’ mély octávban hang
jával egészen le nem szállhatva, a’ hangászkart kéri meg, hogy helyette fejezze 
be ’s a’ fagot egész méltóságos komolysággal a’ contra-b-vel válaszol. Ilollósy 
C. k. a. (Mari) — talán inkább átalánosan kivitt kedvességéért, mint e’ hálát
lan ’s fárasztó szerepének helyes betöltéséért — ma is felette tetszett, különö
sen a’ 3-ik felv. betett magánydalában Prochtól ’s a’ 2-ik felv. hollandi nemzeti 
aradalban (A-dur) karkisérettel. Wolf (Ivanov Péter) kis szerepében sok kedv
vel, Füredy (nagy Péter czár) dicséretes szorgalommal működtek. Általában ez 
első operai előadás sokkal egybevágóbb volt, egy utolsó operai nagy próbánál, 
mi első előadásnál ritka eset. Az operában előforduló stíriai hármas táncz felől 
keresztyéni említést nem tennénk, ha az az opera történetének szelleme ellen 
nem lenne, de maga a’ szerző által meg van szabva a’ faczipőkben, ’s egész 
ballett személyzet által ellejtendő hollandi nemzeti táncz. Sz. G.

Január 16. K é t  p i s z t o l y .  — Vasárnap. — A’ világítás rósz.
Január 17. H a m l e t  Lendvay a’ czimszerepben. Nagyon örvendünk 

Lendvayt Shakespeare! character szerepekben lá th a tn i, ezekben fejlődik ki a’ 
tehetség művészetté, melly az isteni örök fiatalság talismánjával ajándékozza 
meg választottait. Az igazi művész arcza és az igazi költő lelke örökké fiatal 
m arad, mert a’ mi abban visszatükrözik, — az ezerszinű kedélyváltozat, az 
érzelmek tarka légiói, ’s a’ szenvedélyek geniuszserege, az ábrándok lepkeszár- 
nyu tündéreitől kezdve, a’ vérboszu denevérröptű daemonáig: — ez az örökké 
virágzó tavasz, mellynek tövises virágaival a’ költő és művész életét a’ sors 
felékesíté. Töviskorona, de virágzó töviskorona, mellynek fájdalmai is éde
sebbek mint másnak az örömei. Mély gondolkodás, nemes ábránd, igaz bel- 
érzetidézte lelkesülés teszi a’ művész és a’ szinfaltépő között a’ különbséget. Kik 
azt mondják: hogy a’ fónségest a’ nevetségestől csak egy lépés választja el, olly- 
formát hisznek, mint a’ gyermek, ki azt véli: hogy midőn a’ hold a’ láthatárra 
ért, egy lépéssel bele lehetne lépni. Egy lépés választja el az életet a’ haláltól, 
a’ művészetet a’ nemmüvészettől: — amannak lelke v a n , emennek nincs. —
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Lendvay correct plasticája leginkább alkalmas minden szépnek és nemesnek hí
ven talált kifejezésére. Csak arra tudná rá venni m agát, hogy a’ túlzásoktól 
őrizkedjék, mert ezek az egésznek öszhangzását sértik. Több hidegség és nyu
galom és kevesebb pathosz ; igy mindég jobban fogja magát tudni alkalmazni 
szerepe lényegéhez. Schlegel utasítására pedig az öltözködés és masquirozás 
dolgában ne hallgasson, vegye elő inkább saját jó ízlését, jókban meg fogja 
mondani: hogv mihez alkalmazza magát. Például Írva nagyon szép lehet az, 
még tán festve is szép lehetne, hol az öltöny-redőket aesthetice rendet
lenül is lehet rendezni, ha Hamlet dúlt öltözetben jelenik meg, de színpadon 
máskép üt ki a’ letiiremlett harisnya, a’ kilátszó tricó t, a! kilóggó ing és po
ros bársonvruha. Legközelebb Shvlock szerepében fogjuk Lenvayt látni. K i
váncsiak vagyunk rá ’s szeretnék, ha közönségünk is az lenne , nem úgy, mint 
ez alkalommal, midőn bizony nagyon classicus gyérségben jelent meg. J . M.

Január 18. Dom Sebastian, opera. A ’ világítás rósz.
Január 19. Gritti. Dézsi a’ czimszerepben. A’ világítás rósz.

IRODALMI ELLEXÖR.
Egy tisztelt barátunk a’ minap azt indítványozó a’ Jelenkorban: hogy 

political életkérdéseink eldöntése körül az Íróknak és magánynevelóknek is 
adassék szavazatjog. — Tehát ismét új kaszt, új municipium. Mintha az eddigi 
kevés volna. Az irodalom körüliratlan t é r , bele léphet a kinek kedve tartja. 
'S megengedjük: hogv lehet százezer törvényhozási választó, kinek kevesebb 
érdeme van a’ haza irán t, mint egy megirott epigramm. de hogy azért egynteg- 
irott epigramm nemes emberré tegven valakit, nem találjuk rendiben levő álla
potnak. Mennyi hát? két epigramm? három epigramm? négy epigramm, vagy 
mi fogja meghatározni: hogv ki az iró és ki nem az? Egy bálleirás, vagy több.'' 
egy novella, vagy kettő, vagv plane egy dráma. (Mostani drámaíróinknak fe
lét büntetni kellene azért: hogy írnak, nem jutalmazni.) Egy szóval azt meg
határozni, hogy ki az iró? ép’ ollv nehéz volna, mint azt kitalálni, hogy hány 
hajszálának kell annak lenni, a’ ki nem kopasz? vagy számmal akarni megha
tározni e’ szót: ..sok” és ,.kevés", vagv öllel mérni mega’ ,.nagyot“ és „kicsinyt”, 
’s elvégre, ha tudnánk választófalat húzni irók és nem-irók közt, ki állana jót 
róla, hogy e’ név jótékonvsága alá nem épen ollyanokat szedünk-e fel, kiket az 
nem illet, ’s nem ollyanokat zárunk-e ki alóla, kik azt legjobban megérdemel
ték. Például, ha az irók kiválogatását a’ magvar tudós társaságra bíznók, ta 
pasztalni fognánk: hogy ez egvikét országosan elismert és becsült , legnépsze
rűbb költőinknek erősen őrizkednék kegveibe fölvenni, ellenben beültetné az 
irodalmat olly — különben teljes tiszteletreméltó — egyéniségekkel, kik tán 
egy, vagy más academiai taggal közelebb rokonságban vagy barátságban álla
nak , de kiknek — ez érdemükön kiviil — egyéb az irodalom mezején tett fog
lalásaik , ez ideig terra incognita ’s túl van az ultima Thulén. A’ mi a’ magány- 
nevelőket illeti, az ő befolvásuk a’ politicába még kevésbbé óhajtható és léte
síthető, ók többnvire idegen befolvás alatt levő emberek, kik ha e befolvás 
alól önállóságra akarnák magukat emancipálni, ezt rendesen saját magányjól
létük és hatáskörük megzavarásával vihetnék k i , ’s többet rontanának maguk
nak és neveltjeiknek . mint mennyit használnának az egész hazának, ’s végre 
azon anomalia támadna szavazatjogukból, hogy míg principálisaik nem bírná
nak vele (vagy ez tán csak a’ grófi nevelőknek adatnék meg ?) addig ő k . mivel 
tán egy vagy más boltsegéd, vagv hajóvontató felebarátunk reményteljes mag
zatjait írni. olvasni tan ítják , annak használatában legyenek ; itt megint nem 
lehetne meghatározni : hogv ki a’ nevelő és ki nem az ? mekkora úrnak kell 
lenni annak, kinek a’ praefectusa politicus lehet ? hányféle tudományt kell
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azoknak az űriiaknak tanulni, a’ kiknek az instructor.)ok politicus lehet? vagy 
e’ jótékonyság tán a’ tánczmesterekre, zongoramcsterekre, rajzmesterekre is ki 
fogna terjesztetni? — Csak maradjunk mi mindnyájan kiki a’ maga mestersé
génél; míg nekünk csizmadia varrja a’ kaputot, ács készíti a’ lakatot, kertész 
hajtja a’ lovat, míg a’ mi festőink verseket írnak, színészeink politizálnak, 
lyricusaink színmüveket játszanak , ’s politicusaink genreképeket festenek, ad
dig perse: hogy m i n d e n  l e s z ü n k  m i n d e n e k b e n ,  d e  s e m m i  a’ v a 
l a m i b e n .  Maradjunk mindenikünk a’ magunk hivatása mellett, ’s iparkod
junk annak becsülettel megfelelni ’s ne kapkodjunk mindig a’ szomszéd teen
dőibe; — a* polyhistorok tavasza lejárt. — Ha valaki politicai jutalmat akar 
nyerni, annak politicai érdemeket kell szerezni; a’ ki korona muralist akar 
nyerni , annak először bástyát kell megmászni, a’ mint a’ katonai díszjeleket 
csak katonai vitézségért osztják, úgy a’ politicai kiváltságok sem oszthatók 
irodalmi érdemekért. A’ szépirodalmi iró érdemeit megjutalmazza az irodalom, 
ha nem jutalm azza, az az ő hibája, nem a’ politicáé. Azért ne terhesítsük im- 
practicabilis indítványokkal azt a’ különben is legsürgősebb teendőkkel túlrakott 
társzekeret, mellyet ki előre, ki hátra húz a’ feneketlen sárban: ne akarjunk 
még mi is a’ tetejébe ülni ballastnak , ’s kiváltképen ne tegyük magunkat ne
vetségesekké a’ honatyák előtt. — író i jogokat nekünk, uraim! ezekre szük
ségünk van; — a’ municipalis jogokat pedig húzzátok inkább összébb, nem 
hogy még az irodalomra is kiterjeszszétek. R h a d a m a n t l i u s .

A ’ m a g y a r í t ó  e g y l e t  á l t a l  k i a d o t t  N a p t á r  é s  É v k ö n y v ,  
mellyre az időszaki sajtó olly soká figyelmeztetett, ’s a’ közönség olly kiváncsi 
volt , e’ napokban megjelent , és megjelenése mutatá , miként a’ journa- 
listika figyelmeztetése és a’ közönség kíváncsisága alaptalan nem vala. Mert az 
Évkönyv minden minden várakozást felül halad. Ezzel nem akarjuk mondani, 
hogy az Évkönyv valami különös nagyszerű dolgozatokkal bővelkednék; de mi 
ollyanokat nem is vártunk, ismerve a’ zsidók helyzetét, miként életüket a’ 
csupán öntudattal és hazafiui köszönetekkel fizető irodalomnak nem igen szen
telhetik', mi valami különös jelességet nem is v á rh a ttu n k . Sőt mi sokkal ter
mészetesebbnek tarto ttuk , hogy a’ kiadandó munka inkább a’ rósz, nem mint 
a ’ jó felé hajlik , és azért haladta meg a’ munka minden várakozásunkat, mert 
ebben a’ dolgozatok mind egész jók , tartalmukra nézve érdekesek és ügyesek 
a ’ kivitelben. ’S ez kezdőktől több mint elég.

De nem az egyes dolgozatokban, hanem az egésznek ügyes összeállításá
ban áll ez Évkönyv főérdeme. Ugyan is mutatkozik ebben egy kijelölt irány, 
egy bizonyos czél felé törekvés. Es ez a’ keresztényt meggyőzni arró l, miké
pen a’ zsidók nem ollyan roszak, mint a’ minőknek tartó tnak, és hogy gyű
lölve, megvetve őket, gonoszságot követünk cl az emberiség irányában; a’ zsi
dóságot pedig figyelmeztetni, mikép ők ismét nem olly jók , mint a’ minőknek 
ők tartják magukat, és hogy a’ becsültetésre nem elég a z : hogy szenvednek, 
hanem kell, hogy cselekedjenek is ; és m i t  cselekedjenek? Ezen irány lengi 
át az Évkönyvet, és ennek bélyegét hordja magán minden egyes dolgozat, Diósy 
M. kedélyes vezérszavától, dr. Pollak Henrik hidegen ugyan, de a’ legjózanabb 
észszel dolgozott statisticájaig, a’ komoly értekezésekben; a’ költészeti dolgo
zatokra nézve Szegfy költői melegséggel dolgozott Elátkozott bachurjától fogva, 
az Egy magyar zsidó búsdaláig, melly utolsó kétség kívül a’ leggyengébb dol
gozat az egész könyvben. Említést kell itt tennem Einhorn Ignácz ú r, a’ halál- 
büntetésről a’ régi zsidóknál, és dr. Rosenfeld a’ nevelésről czimű dolgozatok
ról , mellyek ámbár egyébiránt igen érdekes dolgozatok a’ kitűzött iránynál 
fogva, ha csakugyan irány tűzetett k i, a’ könyvbe nem tartoznak.

Végre ki kell emelnem a’ „Virágfűzért“ a’ Talmudból, mert ez csakugyan
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Virágfüzér, még pedig a’ legillatosabb virágokból össze fuzögetve, holott sokan, 
majdnem mindnyájan a’ nem-zsidók közül hazánkban ; azt hitték , miként ebben 
a’ Talmudban csak a’ dudva és bojtorjánok teremhetnek. A ’ melly könyv ekkép 
nyilatkozik például az uzsoráról, a’ hazaszeretetről, arról valóban csak az 
mondhatja aztán , hogy belőle tanul a’ zsidó uzsoráskodni, ki azt csak nevéről 
ism eri! •— Csak azt az egyet sajnáljuk, hogy a’ közlő úr igen feszesen pecz- 
kézte ki ezen a’ szabad természetben fejlődött keleti poesist. Nagyon szépek le
hetnek azok eredetiben , ha illy salonias franczia magyarságban is még ollyan 
szépek maradtak. Ezen rovatot jól lesz tovább folytatni a’ jövő folyamokban is.

Mint mondok, leggyöngébben van képviselve benne a’ szépirodalom. Mert 
ez, ha Szegfy dolgozatit kiveszszük mind gyöngék. De ez természetes. Már 
rég énekelték a’ zsidók Babel fűzfa alatt: ,,Hogy énekeljünk isteni dalt idegen 
földön.“ Lehet az ember tudós, művész s t. akár melly nyelvben, de költő csak 
azon nyelven lehet, mellybe sztiletia, és azon érzelmekben, mellyek teremté
sétől fopva kehiében rezgenek. És ez a’ mai zsidóknál nincsen, de nem is kí
vánhatni illy körülmények között. Eddig nemzeti költői tehetséget a’ magyar 
zsidóság között esak kevese mutathatnak föl, ’s azok közt — Szegfy Mór — 
kár volna érte, ha elveszne. E g y  n e m - z s i d ó .

MI HÍR BUDÁN?
— Jövő számunkkal lesz szerencsénk közszeretetben álló nádorunk — 

Barabás által remekül rajzolt — arczképét tisztelt előfizetőinknek szétküldhetni. 
Azért halasztánk ezt e’ hónap végére, mivel a’ postai hirlapkezelés körülbelül 
ekkorára jön tökéletesen a’ kerékvágásba. De úgy hisszük, hogy a’ képnek 
mind művészeti, mind szenvedelmi becse mindenesetig kárpótolni fogja a’ vára
kozást.

— E ’ napokban egy fiatal barátunk utazván a’ vaspályán, ott egy éltes 
asszonysággal jö tt össze. Hosszasabb időmultával bizalmas beszédbe ereszkedék 
vele, mellynek folytán a’ matronalis hölgy sírva panaszlá el neki elhagyatott, 
nyomortól üldözött állapotját; ’s végre azon titkot fedezé fel neki: hogy egyike 
azon nevezetes férfiaknak, kiknek neve a’ legtöbb ajkon forog, nem saját édes 
anyjának gyermeke, mint a’ világ h isz i, hanem az övé; az övé, ki azon 
hölgynek akkor komornája vo lt’s ki mesterséges úton, módon jóreménybeni álla
potot színlelve, midőn komornája szült, gyermekét magáévá tette ’s e’ titok 
Tudásáért, őt sokáig gazdagon fizeté ; később azonban, midőn a’ kérdéses férfi 
ellenében nagyobbszerü követelésekkel talált föllépni, — e’ titkot bizonyító iro
mányai egy éjjel feje alól kilopattak ’s azóta senki sem törődik vele , hanem él 
még egy férfi **n, ki e’ titkot szinte bírja ’s érte évi hallgatásdíjt húz , most 
ahoz utazik, ha lehetne vele egyezkednie. — — Lehet hogy e’ nő őrjöng, lehet 
hogy csaló, de ha igaza van , nagy változásokat idézhet elő.

— Egy helybeli mészáros özvegye, ki igen gazdag ’s a’ mellett igen 
éltes volt, egy év előtt fiatal férjet választa magának; most halva fekszik, H a
lála a’ legrejtelemteljesebt). Vannak, kik a’ legrosszabat gyanítják belőle.

— Egy bizonyos törvényhatósággal nem rég az a’ scandalum történt, 
hogy nem az igazi alperest találta exequálni, hanem egy egészen idegen valakit, 
kinek az egészhez semmi köze sem volt.

—- F. hó 18-án Vodjaner Samu a’ budai takarékpénztár igazgatója, e’ 
társulat választmányát az angol királynénál pompásan megvendégelte.

— A’ jégen járás meg van tiltva. A’ tiltakozók azt az okot adják: hogy 
a’ fürdőkből kifolyó meleg vizek teszik azt veszélyessé: mások pedig azt állítják: 
hogy a’ jeget készakarva vágták keresztül: hogy mindenkit a’ csónokon járásra 
kényszerítsenek.
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— A’ communismusnak egy barátja meglát a’ dunaparton egy koldust, 
ki tőle kalaplevéve kért alamizsnát. ,,Tedd fel süveged barátom !“ — szóla neki 
biztatólag, — nem  k é r n e d  kell tőlem, hanem k ö v e t e l n e d !  a’ mi az enyim, 
az a’ tied is , — ha az erszényemet otthon nem feledtem volna, rögtön megosz
tanám veled.

— Egy fiatal adósságcsináló a’ minap azt hevenyészte: hogy százforin
tot kapott egy uzsorástól tíz garast váltóban, két félpár jobbkézre való kéz - 
tyü t, egy kalap lyukas mogyorót és — egy retourjegyet az árnyékszinházba.

— Megjelentek ,,Vadon virágai“ irta Jókay M ór, — két kötetben. Any- 
nyi szerénységet felteszünk magunkról, hogy a’ kiállítás díszes voltán, az igen 
szép nyomáson és papíron kívül egyebet saját müvünkben dicsérni saját lapunk
ban nem hagyunk.

— A ’ könyvkiadó társulat vállalkozott Shakespeare lefordítására. Elöle- 
gesen annyit említünk meg e’ tárgyról; hogy a’ két műfordító Vörösmarty és 
Petőfi leend. Vörösmarty L eart, Petőfi Coriolant fordítja.

-  RITKASÁGOK GYŰJTEM ÉNYE. Valahonnét (talán a’ holdból?)
egy ritkaságok és nevezetességek gyűjteménye szándékozik hozzánk érkezni, 
mellyben következő nagy nevezetességű és megnézésre méltó tárgyak lesznek 
sorba és nem sorba felállítva: 1) Egy megyei főtisztviselőnek életnagyságban le
festett képe, ki soha életében nem corteskedett. 2) Egy primadonna, ki soha rekedt 
nem volt — spiritusba téve. 3) Egy iró, ki soha adósságot nem csinált, — ki
tömve (életében úgy sem jutott soha e’ szerencséhez). 4) Az ujpiaczon látható 
Mátyás szobrának igen híven talált másolata — condensált levegőből. 5) Egy 
szerkesztő koponyája, ki soha collegáival nem polemiázott — aranyba foglalva. 
6) Egy gabonakereskedő szive, kinek emeletes házai vannak Pesten — petri- 
ficálva. 7) Híven talált térképi rajza azon földalatti ürességnek, a’ hova Ko
márom városának 1 845-ben el kellett volna süllyedni. 8) Magyarország és E r
dély uniója — ködfátyolképekben. 9) Egy tizennégy éves leányka álmai — 
illustrálva. 10) Árva vármegyei egyetlenegy előfizetőnknek márványból faragott 
emlékoszlopa. 11) Nodiernek azon fogpiszkálója, mellyel H. urat megajándé
kozta, midőn vele — halála után két esztendővel — együtt reggelizett. 12) 
Egy huszonnégy éves hölgy silhouettje, ki soha bálban nem volt. 13) Egy 
foszlány azon bársonyöltönyegböl, mellyben X. asszonyság huszonkilencz évig 
játszotta Borgia Lucretiát. 14) Azon főrangú hölgyek névjegyzéke, kik ma
gyarul is szoktak olvasni (nagyon vékony kis könyv). 15) Egy k...i kávénénike 
findzsája, ki soha sem szólt meg senkit (a’ findzsa nem szólt meg senkit? de
hogy ! a’ kávénénike; talán néma volt ?)

— R ÉG I DOLGOK. D.-ben van egy sírfelirat : I tt  nyugszik Mujkos 
Mátyás , született Debreczenben , meghalt hasrágásban.

— Irlandi tréfa. Egy néger olly fekete volt, hogy szintúgy sugárzott róla 
a’ sötétség, mint a’ napból a’ világosság. Ha a’ tyúkok m eglátták, rögtön 
alunni mentek, azt h itték : hogy éjszaka lesz.

— Egy német drámában illy forma párbeszéd van:  Adele: „maradj, ma
radj szerelmem, ne hagyd itt hű kedvesedet.“ — Alfons : „Nem maradok, 
mennem k e ll, mennem a’ harminczesztendős háborúba.“ — Ilonnét tudhatta ez 
a’ ta tá r : hogy az a’ háború harmincz esztendeig fog tartani ?

— Pater Clemens egy egész könyvet irt azon themáról: vájjon Pilátus 
használt-e szappant, mikor a’ kezét mosta? mások pedig azon tudtak dispu
táim : hogy vájjon alma volt-e vagy körte az a’ gyümölcs, mellynek ízlelése 
Ádámnak Évának meg vala tiltva ?
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ÁLTAL- ’S KI-OLVASOTT SOROK.
A’ nagyhídutczától a’ nagy Kristófig

eg)' tárcza elveszett..............................
X. szónok rendkívül szép beszédet 

tartott a’ közgyűlés alkalmával a’ ne
mes gyü lekezetnek ..............................

Jövő vasárnap nagyszerű álarczos 
vigalom fog lenni a’ kis redoutteremben 

Lord Byron , a’ nagy költő , ’s Sha
kespeare , a’ nagy drámairó .

A ’ b— p—i jótékony nőegyesület.

Magra Julius Caesar , mielőtt a’ Ru-O '
biconon átkelt v o l n a ........................

száz forintot kap, ki élve vagy halva 
visszahozza.
mellynek használata által minden vakon 
született állat rögtön kipusztul.

a ’ vállalkozók bánatpénzzel tartoznak 
ellátva lenni.
múlt héten az etédi csárdában egy cse- 
rép-pipa miatt egymás fejét botokkal 
beverték. Most fogva ülnek, 
a’ Santa Cruz vezérlése alatt levő csa
patot mind egy lábig felkonczolta. 
Gross M anó, pesti gubacskereskedő 
nevére több rendbeli hamis váltókat 
adott ki.

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
BECS. 1848. T é l h ó  14. Az idő tánczmesterré le tt, fuvolása a’ hűvös szél, 

’s tanmódja olly érzékenyen hat lábainkra , hogy önkénytelenül tánczra kerekedünk, 
’s addig járjuk a’ csárdást, míg daczos táncz-nönket — a’ hideget — ki nem fáraszt
juk. Természetes hogy tánczunk nem a’ legrendesebb, változatai szabálytalanok, ’s 
egyik ugrás a’ másikkal nincs szoros összefüggésben , — a’ legtermészetibb , mert 
csupa természeti ösztön teremtménye; — soká tanulni sem kell, mert magától ragad, 
mint kedves hazánkban a’ tót elem ’s részvétlenség. — Ezen fölül változó, mint 
tánezmesterünk az idő. Ez pedig hol sötét, hol vidám alakban jelenik meg, ’s mint 
szeszélye hozza magával, kemény vagy engedékeny. Most nagyon szigorú, a’ frisset 
járja, hatása rendkívüli, kivált a’ tunyákra, kik most futni tanulnak, nehogy vala
mikép orruk és fülök csupa érzékenységből fölmondja szolgálatát. Még szélurfi — a’ 
fuvolás — is tánczol, különös kedve telik a’ kalapokban, miket minden előleges fel
szólítás nélkül tánczra ragad, ’s velők olly irgalmatlan buk-fenczeket hány, hogy 
minden csontjuk betörik; — ’s jó szinti tulajdonosa csupa szánalomból utánnuk ered ; 
’s ha eddig m a r a d ó  volt is, most h a l a d  e l ő r e  . . . . . .  persze a’ kalap után!!!

Dunánk sem veszi tréfára a’ dolgot, hatalmasan működik, bepánczélozta magát, 
’s daczol az idő viharaival. Kern szolgál most senkinek, — még a’ gőzösöknek sem; 
elég az is , hogy nyáron keblét hasogatni hagyta, — azért se kapott jutalmat. — 
Azonban néhány gyermekek neki estek, korcsolyákkal vagdalták az ős folyam pán- 
czélát, •— ’s az ősz Duna megszereti a’ kis bohókat, elejtve megölel hármat közülök, 
’s úgy magához szorította , hogy azokat lapuitokból csak mások emelheték föl, de ép 
kéz és ép láb nélkül, mert a’ barátságos érintkezés alkalmával minden csontjuk ösz- 
szezuzott. Illy tartós emléket aztán kevés szerelmes adhat kedvesének. Wien folyam 
se marad hátra, ’s hogy a’ fösvénységnek gyanúja alól egészen kitisztítsa magát, min
den kicsinysége mellett is kedves korcsolyázói közül hármat maradandó emlékkel 
megtisztelt, vagy mivel vagy egyik vagy másik részét lapitá szét az illetőknek , em
léklapot adott nekik. Én megköszönném az illyen emléklapokat, de a’ megtiszteltek 
is alkalmasint fanyar képet csináltak volna, ha öntudatjokat el nem vesztik.

Hogy haladunk, az tagadhatatlan. Orpheust istenítették, hogy lantjával az 
érzéketlen tárgyakat is elbájolta, ’s azok kedves zengzetére tánczra kerekedtek. ’S 
most lant sem kell, az érzéketlen elemek még is haladnak kifelé............természete
sen zsebünkből. Orpheust csak hallották; — most látják, hallják, megszeretik, sőt 
még követik is imádói. így nem rég egy úr azon vette észre magát, hogy egy 
csinos fiatal —ki vele távollevő fiáról beszédbe eredt — eltűnt oldala mellől, ’s csupa 
rokonszenvből zsebjében levő erszénye is követte. Szerencsére nem sok pénz volt 
benne, csak 10 p. f t , — éppen ezért nem tett komolyabb lépéseket, csak azon csu- 
dálkozott, hogy még a’ pénz is szerelmes. Legalább BOSCO vagy ROBIK iskolájá
ból kerülhetett k i , azért volt olly jó tűnő tehetsége.

Csak nem jó az a’ hiúság, — én soha sem szerettem, most sem szenvedhetem. 
Kik az által akarnak kitűnni, sokszor letűnnek, még pedig — mint például jelenleg 
is — az élet színpadáról. Egy gazdag szappanos hölgye ugyanis estélybe készül,
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Már föl volt öltözve, mikor két egymással szemközt helyzeti tükör közé áll, 
’s maga elé, mint szinte háta mögé a’ földre is több égő gyertyát tesz le, 
hogy igy a’ fényözönben meggyőződhessék öltözete csinosságáról. — Azon
ban a’ hosszas nézést schleppje (folyda) is eltanulja, az is nézni akarja ma
gát , ’s történesesen olly közel ment a’ gyertyához, hogy az is bele nézett, 
— ’s mert tetszettek egymásnak, ’s mert az első találkozáskor bele bolon
dult egyik a’ másikba, tüstént össze ölelkeznek, mire szerelmi hevében az öltözet 
meggyül, ’s mint a’ féle szerelmeseknél szokás, emésztődni kezd. Miután a’ hölgy 
meggyőződött arról, hogy a’ ruha övé, ’s a’ lángoló szerelmeshez nála közelebb senki 
nincs; fölriad, ’s kétségbe esetten segélyt kiált. A’ befutott nőcseléd kereszteket 
hány magára, kezét összecsapva öntudatlanul kirohan, a’ régi tüzes emberek egyikét 
vélvén úrnőjében. De más okosabbaknak csakugyan sikerül az égő ruhát letépni, bár 
a’ szerencsétlen hölgy mind e’ mellett is az égés legborzasztóbb ’s két napig tartó fáj
dalmai után hiúságának áldozata lön. Tegnap temették a’ boldogtalant.

Szinte tegnap kisértük örök nyugalmára Petrich Zsigmond hazánkfiát, ki a’ 
magyar testőr seregnél főhadnagy, ’s a’ főseregnél őrnagyvezér (General) volt. Az 
ünnepély részletes leírásával nem foglalom e’ lap hasábjait, az egyszerű lévén min
denütt az összes osztrák birodalomban.

A’ férfi dalegyletről is dalolok valamit. Ez legközelebbi előadását Télutó hato
dikén tartja a’ császári kir. nagy redout-teremben. Ugyanitt jelenhó 20kán nagy ál- 
arczos tánczvigalom tartatik.

Zengeller, Zürichi vakénekesnő is producálandja magát, reményijük ha maga 
vak is, hangjai épek leendnek. Mint mondják a’ siketek is készülnek előadásai hall
gatására, ’s a’ némák hirszerint nagyszerű néma játékkal kedveskedendnek, hogy a’ 
vak művésznőt előadása után vele meglephessék. Csudálatos őszhangzat! kiváncsi 
vagyok rá magam is , hogy hogyan fog kiütni ? P ap  K.... G....

(LA TRIBUNE DE LIEGE.) H a v i  és Szabó  társaságáról.
Az űj év itt van, és mi röviden csak annyit kivánunk, hogy a’ versenyző szín

házak egymással jó egyetértésben élhessenek, ’s magoknak olly erőket legyenek ké
pesek szerezni, mellyek számunkra az élvezetet, részökre pedig a’ fenmaradhatást 
biztosítsák.

A’ „Théatre Royal“ igazgatósága az évet azon jó ötlettel kezdte meg, hogy 
egy magyar dalszinész-társasággal szerződött. Tizennégy szép fiú az ó Germaniából 
(?!) magas testalkattal, széles mellel, fényes díszöltözetben, tartott a’ közelebb 
múlt szombaton és hétfőn két előadást, mellyeknél mi sem hiányzott, csak számo
sabb közönség.

Alig képzelhető, milly ritka tökélylyel lőnek kivive a’ különféle darabok, 
mellyekből e’ színi előadás áílott. Egy kar Webertől, négy hangra, tele elevenség
g e l, mint festői bájjal ’s éneklési nehézségektől hemzsegő, a’ legfeltűnőbb tisztaság
gal, ’s kellemmel lön előadva. A’ hangalkatrészek olly múértelemmel vannak abban 
felosztva, hogy az ember a’ színen valami öszhangzatos hasbeszéd szerűt vél hallani,
— mi által a’ viszhangoknak egész sora képeztetik. Mind ez valóban saját nagyszerű
séggel bír , minőt mindeddig sehol nem haliánk. E’ kar az ismételtetés dicsőségében 
részesült, mint szinte a’ styriai nemzeti dal is.

A’ nagy kar „Hunyadi László“-ból magasan járó compositio müve. LegfÖlebb 
azt lehetne ellene vetni, hogy valami kevéssé utánossa az olasz genret (?) ’s ennyit 
ben nem bír az eredetiség érdemével (??) mellynek mindig megvan saját becse

Lehetetlen egy kart több tűzzel ’s értelmesebb felfogással énekelve ’s játszva 
hallani és látni. I tt mindenki a’ maga helyén van, mindenik részt vesz a’ cselekvény- 
ben. Ok nem a’ mi megszokott bábszerü kardalnokaink. — Mennyi nemes finomság 
a’ tartásban, minő egyszerűség a’ mozdulatokban! Innen ered azon színi báj, mellyet 
velünk a' magyar énekesek kedveltettek meg legelőször. — E’ példa jó hatással lehet 
’s nagyon kívánatos volna jövőre nézve, hogy e’ tekintetben ők vétessenek mintául,
— mi által lényeges javítást eszközöltetnék operáink szinrehozatalának külsőségeiben. 
Illy változtatást a’ drámai művészet megköszönne.

De minthogy minden tökély az értelmes vezetéstől függ, siessünk elismeretün- 
ket bemutatni azon tehetségdus férfinak, kinek hasonló csodás eredmények nagy 
részben tulajdoníthatók. Mert nem elég, hogy az énekesek jók legyenek, mint nem 
elegendő magában a’ katonák vitézségé. Itt és ott jó vezérre van szükség. Tisztelet 
azért Böhm Gusztáv úrnak!
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VÄCZ, decemberben 1837. Jótékonyság volt azon czél, melly e’ város néhány szép és 
nemeskeblü hölgyeit és jóerzésű üait egy színmű előadására egyítette , ’s ugyanazon okból tó 
dultunk mi is a’ színpad helyére. Előadásul az ismeretes vígjáték „ F a l u r a  k e l l  m e n n i e “ 
választatott. Ez nem igen volt szerencsés gondolat. Műkedvelőknek illy térre lépni nem nyil
vánít jártasságot a’ játék kellékeinek, és a’ színi hatás szükségességének megítélésében. — A’ 
nemes czél azonban, melly a’ helybeli kisdedovó felsegéllésében feküdt, sokat feledésbe bocsá
tott. De különben is többekről nem lehet dicsérettel nem emlékeznünk. A’ szép B—a testvér
pár ügyessége és színi mozgékonysága igen kedvessé tévé a’ játékot. Szobaleánynak szebbet és 
kelemesbbet nem is lehetett kívánni. A’gr. M kisasszonynak szorgalma és szép buzgalma pedig, 
mellyel az előtte majdnem egészen idegen nyelvünkön , szerepét a’ kaczér fiatal özvegynek be
tanulta, nagy dicséretére válik, mit a’ közügy érdekében köszönettel kell említenünk annál in
kább, mivel ő , hogy az egész bevétel tisztán a’ kitűzött czélra fordíttathassék, egy más úri erő
vel , a’ költségek fedezésére is szép öszveget ajándékozott volt. — A’ terem zsúfolásig tömve 
volt, és a’ bevétel 350 ’s néhány forintra m ent, mire kedvezőleg folyt be a’ pénzkezelőknek 
közismeretű bizalomteljes népszerűségök. S z. I.

NAGY-BECSKEREK, január 4-én 1848. Sok víz lefolyt Begénk medrén azóta, hogy 
utóbbi czikkem e’ lapokon megjelenni szerencsés volt; pedig azóta sok mindenféle is történt 
ám városunk keblében, mit ugyan — míg saját magam ázsiai kényelmemben tollhoz nyúlni 
rest valék — rögtön kikürtölni több collegáim nem is késtek. — Political pártviszály, az evvel 
egybenfüggő vörös és fehér rózsa, casinóink egybeolvadása, színészetünk életbe lépése, ’s a’ 
Hiador-féle peres darabnak színpadra kerülendése ’sat. ’sat., mind ollyatén dolgok, mellyeket 
tisztelt collegáim dicséretes készséggel ujdondászi kéz alá adván, már ma csak óságok. Azért 
ezekhez nem is szólok, ’s belőlük legfelebb is azokat emelem k i , mellyeket collega uraimék 
egynémellyike (tisztelet, becsület, de igazság is) nem elég híven, ’s jámbor hevében jól meg 
nem fontolva, csak rágalom ’s pletyka után közlött. — így például : nem való Alföldi Tivadar 
úrnak azon állítása, miszerint becskereki szerb atyánkfiái alig várják az alkalmat, hogy Bel- 
grádból szerb színészeket hozzanak. Mondom, ez nem való , mert városunk szerb ajkú közön
sége sokkal ildomosabb , ’s a’ nemzetisedés magasztos igényeit sokkal jobban felfogni tudó, 
mintsem illyen kárhozatos ellensúlyt lenne képes nemzeti fejlődésünk elébe gördíteni. — Az 
egész dolog csupán félreértés ’s felületeskedésből eredt, ’s nevezetesen onnan, hogy egy szerb
honi színház számára városunkban pár hó előtt színfalak készíttettek , ’s ez szolgáltatott okot 
mindenféle mendemondára. Alaptalan ’s csupán kósza híreket felfogni nem illik egy levelező
hez , ’s különösen az olvasó közönséget méltatlan ráfogásokkal mystificálni nem szabad. ) — 
A’ túlbuzgóság inkább ront mint épít, ’s kivált nálunk minden gyanúsítás roppant visszahatást 
okoz. Ezt jegyezze meg jól magának édes Alföldi úr.

Ezek után legyen szabad nekem is egy pár — koránsem láthatlan kútfőből merített — 
jegyzetkémet ide igtatnom. Igaz, hogy operánk — nem modom gyönge, hanem — hiányos, 
miután első tenoristánk nem lévén , annak helyét a’ másodiknak kell pótolnia. De ki ennek 
oka? Bizonyára nem a’ színészet pártoló torontáli társulat; úgy Feleki sem, ki valóban mindent 
elkövetett, egy kielégítő dal- és szinész-társaság összeállításában. Az aradi színház tenoristájá
nak Sátori! úrnak köszönhetjük biz’ e z t, ki — miután jólelkü Felekynkkel szerződésre lépett, 
’s attól pénzbeli előlegezést is kapott, utolsó napokban , midőn már más után látni lehetlen 
vala — via facti Gócshoz szegődött. Ezen úri embernek Budapesten — fájdalom! — nem akadt 
bírája; sújtsa hát őt a’ közvélemény. Azonban az operák így is csak megjárják. Legközelebb 
Ernani adatott, melly alkalommál Virányi Johanna (Elvira) erőteljes, kellemdús énekével is
mét fényesen bizonyítá b e , hogy vele a’ vidéki színpadok egyik énekesnője sem versenyezhet. 
Gusztinyi Julia (Giovanna), Philippovics (Don Carlos) és Kovács (Sylva) sem maradtak hátra, 
ipar ’s kellemes előadás tekintetében; úgy Király is (Ernani) a’ magyar nyelvben még igen já
ratlan, ’s különben is csak kezdő lévén, roppant erőfeszítéssel tette magáévá nehéz szerepét. 
Az egész összevágott, mi nagy részben Doppler karmester erélyességének is tulajdonítható. —• 
A’ drámák ’s népszínművek azonban minden várakozást kielégítőleg, ’s különösen a’ társalgási 
darabok hibátlanul adatnak. Itt már nincs hiány, ’s egyedül a’ szerepek helyes kiosztására szük
ség színigazgató úrnak ügyelnie, mire pedig — úgy látszik — nem mindenkor fordíttatik kí
vánt figyelem, nem egyszer történvén meg, hogy az első rendű szerepek ujonczkezekbe adat
nak , míg háttérben a’ tehetségdúsabb egyének ícisebb ’s alig pár szóból álló (például a’ Velen- 
czei nőben) szerepekben állanak ki. — Feleky úr valódi jelleme ’s szerény magaviseleté által 
szerzett népszerűsége mellett, kevés taktikával is kivívhatja azt, hogy a’ magyar színészet 
Becskereken örök időkre gyökeret verjen. — Színészeinkről dicsérettel említem meg, hogy fed- 
hetlen viseleletükkel színpadon kívül is megnyerék a’ közönség rokonszenvét, elannyira, hogy 
még a’ legelőkelőbb családok is versenyezve sietnek őket társalgási körökbe fogadni. — Előbb 
Priell Cornéliát, legközelebb pedig bájos Felekynénket — jutalomjátékaik alkalmával — drága 
arany karpereczczel tiszteié meg a’ valódi érdemet méltánylani tudó közönségünk. B a r á t .

NAGY-VARAD , január 10-én. Thaliánk oltára leromboltatott , ’s felkentjei eloszlottak 
babérjaikon kinyugvandók; említést érdemelnek Pap, Szilágyi, Láng Mili, Tóth (az igazgató), 
az utóbbi comicai, a’ két előbbi a’ szerelmes szakmábani jelességökért; említést érdemel azon
ban az is , hogy a’ megyei kórháznak javára is adaték előadás, de a' homoeopaticus intézet szá
mára csakugyan igen homoeopaticus bevétel jutott. Kár volna még elfeledni ezúttal karzatunk 
viseletét, azon reményben , hogy annak látogatói e’ figyelmeztetést rósz néven nem veendők,

) Úgy van. S z e r k.



rajta lesznek , hogy jövendőben arra okot ne adjanak; mert uraim! — a' szerepekbe! belelár- 
mázás, bunkókkali dobogás , dohányzás ’s más efféle helytelenségek nemcsak a’ színészet, de az 
egész közönség iránti tiszteletlenségre mutatnak; pedig itt az a’ közvélemény, hogy a’ karzat: in- 
telligentia. — A’ színészek beléptével néhány szépre törekvő műkedvelők a’ felállítandó acade- 
miai kórház tőkéje gyarapítására hangversenyt rendeztek, ’s nemes törekvésüket szép bevétel 
jutalmazá, hogy körülbelül — hir szerint — 500 v. ft. szaporíthatok fennemlített tőkét, ’s 
miután nem annyira a’ működés, mint a’ czél szentsége szembe veendő , elégedjünk meg fény
oldalai megemlítésével az előadásnak. O r o s z  szép zongorajátékának minden jelenvoltakrai ha
tását nem mellőzendők. ’S most készül közönségünk a’ farsangi kéjek élvezésére ; K a j e t á n  
tánczmester alig győzi tanítani a’ sok tudni vágyókat, ’s szép magyar mezü V é d e g y l e t  tán- 
czát itt Váradon is életbe léptetendi. — Vasárnap zene-próba lön , mellynek Programmja elég 
csudálatosán Ol á h  i n d u l ó v a l  kezdődik , k e r i n g ő  v e i  folytattatik , 4-ik szám alatt végre 
Rózsavölgyi körtánczára is juthatván a’ sor, ’s végig tekintve tizenegy számain mindöszve is 
három a’ magyar. — Mit jelentsen ez Nagy-Váradon ? — Vásárunkra gyűl a’ nép, ’s száraz 
időnk csak jó reménynyel biztathat. A 1 v é g i C s—y F e r e n c * .

U t ó i r a t u l  még megemlítem : hogy — hir szerint — egy azon Fortuna kedveltjei kö
zül, kik fönyertesek lőnek, a’ pénzzel egyszersmind hajnövesztő olajt hozott magával Bécs- 
ből; ennek azonban rövid idő alatti elfogyása szolgáját ellopatási gyanúba hozta, ki midőn té
nyét bevallaná , avval mentegedődzék, hogy biz’ ö szőre-hagyott bundáján akarta megkísérteni 
a’ csuda-olaj hatását; de sohase vesződjön avval a’ tens ú r, mert biz’ e’ nem használt a’ tens 
úrnak, mint bundámnak sem használt.

SZABADKA , jan. 10-én. A’ városi rendezésekrőli pozsonyi magán tudósítások nyugta- 
tólag hangzanak, ’s ebben fekszik örömünknek egyik oldala, melly annyi száj ’s még több lé
leknek ad itt ösztönt a’ gondolkozás ’s eszmesurlódás előidézésére. — Egy egész voks mosolyog 
felénk mint Szegednek. És Újvidék ’s Zombor ismét egy voksra számol! Kell-e ennél több 
boldogságunkra? Ennyire tán egy táj sem fog képviseltetni az országgyűlésen. Úszni fogunk a’ 
politikus jélet malasztjaiban! ’s mi ennek természetes következménye? — Uj élet, új haladási 
inger, az anyagi és szellemi világ kincseinek megszerzésére nézve. — Ennyi, és nem kevesebb 
távoli álmaink ószvege — és a’ közelben? . . . vasúti mozgalmaink által — mellyekkel leginkább 
csak a’ szegediek és mi szabadkaiak foglalatoskodunk — készítve látjuk az utat virágzó jövőnk 
eléréséhez, melly a’ netán el nem ért rendezés és szavazat megnyerése nélkül is , számunkra, 
mint hisszük, biztosan megmarad. — Már rontatjuk az építendő nagy színház ’s redoutte-épü- 
let helyén álló dóledék házat is; pár hónap múlva hozzáfogunk az építéshez , és őszre már él
vezhetjük is , az alkalmasint több évre biztosítandó színtársaság előadásait. Mi ismét arra mu
tat : hogy élvezeteinkre nézve is, a’ fővárosok sorába igyekezve, egynémit álmainkból testesítni 
is képesek vagyunk. ’S már ha ennyire és idáig jutottunk, miért ne mennénk tovább és tovább 
vágyaink és álmaink elemezésében , annál is inkább, miután azokban életerő rejlik , ha mi is 
úgy akarjuk. Miért ne mondanék ki p. o. hogy a’ 30 ezer láncznyi közlegelő , többé nem lehet 
,,nebántsd“ virág, ha akarunk vasutat, ’s ha igazán meg tudjuk különböztetni a’ valódi és na
gyobb hasznot, a’ látszató kisebb ’s csak egyesek által bitorolt haszonnál. Bizony nemzetes kö
rülnéző uraimék ’s illető tekintetes urak, ha önök csak annyi képzelt áldozatra sem képesek, 
hogy a’ közlegelő bizonyos részének bérbeadása által, az ajánlkozó angol vállalkozó által épí
tendő vasutat biztosítsák, akkor iqég — nem jött el ,,a’ borbély műhelyekben ’s malom alatt 
tanácskozó lelkek világosító nappala,“ és? . . .  és így tehát még egy jó sort kell aludnunk, mi
korra elvégre az ifjabb nemzedék veszi át a’ gyeplőt. — Nemzeti casinónk átment a’ fekete sas 
vendégfogadói termekbe, miután régi lakhelyét az építendő színház számára rontják, bontják. E ’ 
helyütt fognak az idén tartatni az úgynevezett pique-nique-k is, 19-ik januártól kezdve minden 
szerdán. A’ termek csinossága ’s az előfizetők válogatottsága úgy hisszük új érdeket ’s vígsá- 
got fog kölcsönözni idei farsangunknak. — Az őrsereg is jeleit adja minduntalan életének. A’ 
karácsonyi ünnepek alkalmával a’ zsúfolt templomokban ők tartották fel a’ rendet, ’s adtak ajta- 
toskodási díszt. Múlt vasárnap pedig pénztáruk szaporítására egy fegyverekkel diszesített táncz- 
vigalmat rendeztek a’ polgári easinói teremben, mi daczára azon kisvárosias bon tonnák, — 
melly szerint ritka szokott első bálba menni — szép számmal vala látogatott, ’s késő reggelig 
tartott. Ugyanitt fognak tartatni a’ polgári bálok minden vasárnap , mit egyszer mindenkorra 
azért jegyzek meg, hogy ne legyen többé alkalmam, báli tudósításaimmal fárasztani az olvasó 
közönséget. M—ó.

NEMZETI SZÍNHÁZI ÉRTESÍTŐ.
Jan. 30. Farsangi iskola.
— 31. Romeo és Julia. 

Febr. 1. Hunyadi László.
— 2. Szökött katona.
— 3. Rágalom. 2-szor

Febr. 4. Alvajáró. M a r k o v i t s n é ,  műked
velő , mint Liza.

— 5. Kemény Simon 1-ször; és egyveleg.
A’ Kisfaludy-társaság javára, bér
letszünettel.

— Laborfalvi betegsége miatt január 25-én S t u a r t  M á r i a  helyett S c o t  n e m e s  
ismételtetett.

— A’ 266. szám alatti eredeti darab előadásra nem fogadtatott el.
MiimcHéklet : Föherczeg István Nádor arczképe.

Ki ad j a  F r a n z e n b u r g  A dőli.



Jan. 30.
J

7^ RTESITŐ. 1848.

1848-diki első félévi folyamára
folyvást előfizethetni Budapesten házhozhordással félévre 5 ft., postán küldve 6 ft. 
pengőben. — Az előfizetés Pesten csupáncsak Länderer és Heckenast könyv
nyomdája ügyszobájában (a’PestiHirlap kiadó-hivatalában hatvani-utcza 583. sz.) 
fogadtatik el, és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál.

„Életképek“ szerkesztősége.

igyelmeztetés.
Bátorkodunk a’ t. ez. közönséget figyelmeztetni, miszerint az Életképek Értesitójébe hir

detmények fölvétetnek u. m. könyvek, képek, földabrosz, mulatságok, estélyek, tánczvigalmak, 
hangversenyek, divatáruk, illatszerek, sorsjátékok, műtárgyak, hölgy- és férfiszabók ’s egyéb 
mesteremberek ’s művészek lakása, boltváltoztatások, fürdők, vendéglők ’s könyvek ajánlása, 
hazai intézeteink munkálatinak közlése, szövetárusok lakása, gözhajójárat, gyorskocsik indulás
napjai, árverések, eladások, szálláskiadások, tanulók fölvétele ; szóval: olly mindennapi szük
séges tárgyak, miknek tudása a’ város lakóira nézve kívánatos, vagy szükséges és a’ vidékre néz
ve egy vagy más tekintetben érdekes.

Az ,,Értesitőu a’ boríték hátulsó lapján foglal helyet.
Beigtatási dij minden fél hasábu sorért vagy annak helyéért 4 ezüst krajezár, többszöri 

hirdetés esetében pedig csak 3 ezüst krajezár. A’ hirdetések egyedül ,,L a n d e r e r  és H e c k e 
n a s t “  urak nyomdájában, hatvani-utezai Horváth-házban (a’ Pesti Hirlap kiadó-hivatalában) 
vétetnek föl. Az Életképek szerkesztősége.

(14) Al a r c z o s  l ö v é s z b á l 0 )

melly V
vasárnap febr. 6 -án  a' pestvárosi redoute-term ekben

fog tartatni, hova az alulirt igazgatóság a’ t. ez. közönséget tisztelettel meghívja.
A’ nagy terem, valamint a’ feljárási lépcsők is Mayr Károly ur által sajátlag Ízletesen ren
dezett czél-karikák és fokozatokkal, ezer élő virágok és külföldi növényekből fog feldiszíttetni.

m O R G L L Y  F E R G Y C Z  U R
fogja a’ nagy teremben zenekarát igazgatni, és különösen e’ bálra falusi modorban szerzett leg
újabb keringőjét e’ czim alatt : „Labdacsok a’ gondok ellen ,“ aztán egy lövész-négyest, 
szerzé egy polgártárs , leend szerencsés előadni. — A’ kisebb teremben pedig az úgynevezett

párisi magyar hangász-banda
felváltva, a’ legkedveltebb nemzeti tánezokat, franczia négyeseket, csárdásokat és keringőket

fog előadni.
B e l é p t i  j e g y e k  1 p e n g ő  f o r i n t j á v a l  

kaphatók Kimer József allövészmester urnái szerviták terén; Collín Károly urnái a’ szín
ház-épületben ; Wanko Dániel urnái a’ „magyar király“ czimü vendéglő mellett; Flegel 
János urnái leopoldvárosi Marczibányi-házban; Rupp Frigyes urnái uri-utezában; Posgay  
János és Gyarniathy G. uraknál kecskeméti kapűban; Hegedűs Béla és Duliszky uraknál 
királyutezában ; Privorszky Ferencz ur „korona“ czimü kávéházában váczi-utczában, és He

belt Engelb. urnái a’ redoute-kávéházban.
Kezdete 8 órakor.

A’ lövészbáli igazgatóság.
C 3 => A’ mai szám mellett megjelent föherczeg István Nádor leghívebben talált arcz- 

képe kapható a’ Pesti Hirlap kiadó-hivatalában 40 pgó krért.



A’ MŰVÉSZET SZABADSÁGA.
(Utol só  közlés) .

j \ n y a g i  h a j l a m ú  o p t i m i s t a  beszél. „Az elősorolt tények logicája 
épen ellenkezőjét bizonyítja be annak , mit erősíteni akart. Mert bizo
nyítja , hogy a’ görögök idézett állapotja rendetlen állapot; hogy ez a’ 
s z e l l em a b s o l u t  i smusa ; hogy a’ művészet, illyen irányban ’s illy 
kezeléssel, igazságtételre alkalmatlan ; hogy a’ szellemi szabadságnak ezen 
kinövése a’ legotrombább féktelenség ; hogy ezen igazságszolgáltatás 
íarkasilag egyoldalú: ’s épen ezekben fekszik az ok, miért nem alkalmaz
tatott a’ színművészet mint erkölcsi tényező, az újabb kor által, ama’ 
k o r l á t l a n  m i n ő s é g b e n .

A’ görög nép történetében nagyszerűen bebizonyul azon igazság, 
miszerint a’ szél sőségeik t a l á l k o z n a k .  A’ democratia szélsősége: 
Zs a r no k sá g .  Igen : az egésznek zsarnoksága egyesek felett, melly nem 
kisebb rósz: mint egynek,vagy egyeseknek zsarnoksága az egész felett. 
A’ görögök eljárása szerint, művészetben e g y e s e k  önkénye bírásko
dik az egész  nevében és tekintélyével, mi már elvben is észellenes; 
hát ha még hozzá gondoljuk azon gyakorlatot, hogy a’ művészet által 
megtámadott magát, hasonló modorban, a’ megtámadás színhelyén és 
idejében , nem védelmezheti, nem igazolhatja: milly zsarnokilag egy
oldalú szinben fog ezen eljárás feltűnni! Minő visszaélések történhet
nek a’ művészet korlátlan hatalmával: épen az idézett P  e r i c l e s  példája 
bebizonyítja, ki az aristocraticus T i m o n  ellenében kisebbítteték a’ szí
nészet által. Hol itt azon igazságtétel, melly magának isteni csalhatatlan- 
ságot követel? Az igazságtétel csupán akkor valóban az, hajók, becsü
letesek , és ártatlanok rovására nem történik. És hol azon e g y e s ,  ki a’ 
szellemi hatalom illy nemében minden rendszert nélkülözhessen ? ki min
den emberi szenvedélytől tisztán és elfogulatlanul osszon igazságot? Hol 
azon egvéni mindenhatóság, melly az erkölcsi határvonalakat úgy mérje ki,
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hogy mi egyik félnek igazság, a’ másikra nézve igazságtalansággá ne 
váljék? . . .  És hol a’ menedék az illynemü igaztalanság ellen? Miben ta
lálja biztositékát az emberszeretetnek ama’ gyönyörű elve, miszerint in
kább tíz bűnös kerülje ki az igazság rettentő pallosát, mint csak egy ár
tatlan is bűnhődjék méltatlanul ? !

És hová lett hát az a’ híres görög nemzet, népuralmával ’s political 
szinmüvészetével ? Hová vezették őt azon szellemi tényezők, mellyektől az 
erkölcsi jóllét netovábbjait feltételezé? Az üdv és örök iíjuság földi ely- 
ziumába ? Oh igen ! előbb a’ szolgaság nyomorába , onnan az elpusztulás 
orcusába.

Szerencsések a’ népivadékok, kik e’ pusztulás bölcsészetén okulni 
tudnak és akarnak. Hogy mi ezek közé tartozunk, azon óvatosság bizo
nyítja, miszerint jóllétünk ügyét sem egyesre, sem egészre nem bizzuk 
k i z á r ó l a g  és f e l t é t l e n ü l :  hanem megosztjuk azt két hatalom között, 
mellyek egymás dolgait ellenőrizzék. És ezen alkotmányos állapot termé
szetében azon feltétel is ki van fejezve, miszerint mi, egyesek és magá
nosuk, nehogy Socrates és Kleon színpadi sorsára jussunk : erkölcsi há
tunkat is biztosítni kívánjuk ezen igazságtevő zsarnokság ellen. Magán
életünk legbensőbb körében afféle garázda szellemi pandúrokat mi meg 
nem szenvedünk. Gúnyoljátok, üldözzétek, sújtsátok az e sz mé t ,  a’ 
b ű n t  á l t a l á b a n ,  hanem az egyénnek, a’ magányosnak hagyjatok bé
két. A’ művészet ne legyen Tisza-természetű folyam, melly erejének szi
laj rohamával pusztítson inkább mint használjon: hanem szoríttassék ő 
kelme rendes mederbe, hogy a’ higgadt férfiasság erejével áldás tényező
jévé váljék e’ hazán.“

P e s s i m i s t i c a i  h a j l a m ú  s z é l l é  m i s t  a. „Azok is épen igy 
vélekedtek, — amott az ó világban, — kik a’ political hivatásu szinmü- 
vészetet addig szabályozták, míg a’ világból is kiszabályozták. De midőn 
ők, a’ szellemi erők szabad folyamának medret ástak, nem tudták, hogy 
egyszersmind sírt ásnak, mellybe magok is temetkezének.

Hogy az igazság erkölcsi kiszolgáltatása nem igen tetszhetik azok
nak, kiket az illy műtétel sujtólag talál: annyi bizonyos. így volt ez ak
kor , és igy van ma. Az előttem szólottnak dialecticájával törekvék amott 
Göröghonban is , a’ rósz elem többsége az igazság buzgánya ellen pánczélt 
ölteni mezére. Kleon sem feledé a’ szellemi ütlegeket, és Aristophanes 
panaszolja, hogy ezen ember neki sok boszuságot okozott. Sőt Eupolis 
nevű szinköltőt azok, a’ kiket színpadon gúnytárgyává tőn: éjjel megtá
madták és a’ vízbe fojtották. Alcibiades tartatik az orgyilkosnak.

Az igazságtalannak, a’ rosznak, természetesen mindig az volt és az 
lesz a’ legjobb társadalmi szerkezet, melly neki erős bástyája és pajzsa; 
azon szerkezet, t. i . , mellynek minél több rejtek ajtói, hátulsó lépcsői, 
titkos kamarái, ’s más zegzugai vannak, hol az igazság tevő hatalomnak 
szemei ’s karja elől félrevonulhasson.

Efféle szellemi szabályozók mindig voltak, és lesznek is. Görög
honban a’ kleon-félék voltak illyenek; hol utóbb annyira megszaporodtak,
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’s oily hatalmasokká nőttek: hogy képesek lőnek az athenei democratiát, 
független és korlátlan szinmüvészetével együtt csakugyan tönkre szabá
lyozni.

Krisztus előtt négy századdal történt, midőn az olygarchia fenéje 
fészkelte magát a’ görög democratia testébe , ’s lassanként meg is emészté 
azt, miután pedig nem volt már egyéb tápláléka: önmagát is megemészté. 
Ezen olygarchia, természeténél fogva, mindinkább háttérbe szorítván az 
egészet ’s a’ közérdekeket, és ugyanazon arányban tolván előre a’ ma
gánost , a’ családot ’s ennek érdekeit: önkényt következett, hogy utóbb 
minden politicai hatalomnak törnie kelle , melly a’ felülkerekedett magá- 
nosakra nézve kényelmetlen volt.

A’ művészet geniusának hófehér szárnyai körülnyirattak, homlo
káról az értelemnek fényes hajnalcsillaga letépetett, kezéből az igazság 
lángpallosa kivétetett, ’s egy daemoni műtétéi által a’ színművészet 
múzsája kéjhölgygyé minősitteték , kinek feladata most ellentétele lön 
annak, a’ mi volt előbb; ’s ez ellen-feladat volt: az e r k ö l c s i  r om
b o l  ás.

Ez alvilági hölgy birtokában volt mind azon kecseknek, mik olly 
ellenállhatlan bübájjal hatnak az érzékiségre. Birta mind azt, a’ mi vará
zsol, kápráztat, incseleg, bódit, ’s mindezekkel oda kelle hatnia: hogy a’ 
szabadság öntudata lerészegíttessék ; hogy a’ jogérzet, és az igazságnak 
minden eszmélete tompa zsibbadás állapotába fojtassék.

Emliteni sem kell, hogy élő személyeket a’ szinpadon képmásolni 
már ekkor távolról sem volt szabad.

És e’ s z a b á l y o z o t t  r e n d s z e r  meg is tévé kellő hatását, ’s 
kiszivattyúzván a’ görög nép testéből a’ szabadság életerejét: előbb tár
salmi bomlást okozott, majd nemzeti létének vetett véget a’ peloponesusi 
háború bekövetkeztével.

És már most e’ nagy nemzeti halál, vájjon annak társalmi szerke
zete , vagy statuselvei ellen bizonyit-e, mellyek már magokban rejték a’ 
halál magvait ? Teljességgel nem. Ez esemény egy nagyszerű csillaghul
lás ; a’ sötétség elvének egy i d e i g l e n e s  foglalása és semmi több. Az 
állatiság soha sem gyözelmeskedett hatalmasbb ellenségen , az való: ha
nem ez csak félgyőzelem. A’ dicső görög nemzet sirba szállott ugyan : . . .  

„De nem vesz el, de nem megy semmibe :
A’ mit láttatlan a’ világ szivének 
Uralkodó órái fólvevének 
A’ nemzés éjhomálya keblibe.
A’ szárnyaló idő egy zöld mező ,
És a’ természet egy élő egész ,
’S belőle minden kis parányi rész 
Örökké magzó és gyümölcsöző.“

. . . . mondja Schiller. Az eszme nem halt meg; a’ történet számunkra 
megörzé annak magvait, és elhozá hozzánk az idő szárnyain. Az eszme 
magvai megfogamzának az újabb kor főidében, majd fólvirágzának, és

9*
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iQu erdőként elterjedvén a’ föld színén : lön belőlük „egy új teremtés.“.... 
E’ görög származatu eszmemagvak egyike volt a’ színművészet.

A’ mi társadalmunk szerkezete nem a’ Görög, az ismét való: hanem 
»’ ü épszerkezeti formák különbsége nem változtatja meg szükségképen a’ 
jónak és rosznak fogalmait; csupán azt bizonyíthatja be, hogy a’jó elem 
gyarapítására ’s a’ rosznak csökkentésére képesebb egyik forma mint a’ 
másik. Hanem az is bizonyos, hogy a’ visszaélések valószinüsége, mikre 
valamelly közintézvény tért engedni látszik, még nem elég ok arra, hogy 
az elv maga, eredeti természetéből kiforgathatván, életfeltételeitől meg- 
fosztassék ; hogy szabályokkal annyira megnyomorittassék , miszerint 
képtelenné legyen aztán haszná l n i .

Szabályozzátok azért szabályozási buzgalmatokat. Ismerjen az illy 
szabályozási műtétel is mértéket és határokat, midőn Hlyeket követel. E’ 
műtétel például nem mehet, okosan, annyira, hogy az állomány tűzzön 
ki tárgyakat a’ művészetnek. Miként az Úristen sajátkezűleg markolta fel 
azon darab földet, mellynek mondá: „ l égy  e m b e r ! “ szintúgy markol
hat a’ művészetnek teremtő keze oda, hova nekitetszik, a’ valóság és 
képzelet egész nagy birodalmában.

„Tőle senki e’ jogát el nem veszi.“
Mi lenne belőle, ha minden porszem, minden kebel, melly felé a’ művé
szet keze nyúl, feljajdulván , azt kiáltaná: „ne bánts engem!“ Vájjon a’ 
holdba vagy a’ Syriusba menjen-e keresni világot és embert, nemzetet és 
egyént, társaimat és családot, szóval: anyagot, miből teremtsen ? ! ’S 
ha ez lehetséges volna is : vájjon ki fogná ösmerni, és érteni ezen syriusi 
teremtményeket? kiért és miért volnának ők itt a’ földön? Földi mű
vészetnek azért, csak a’ földi természet analógiája szerint lehet és kell te
remtenie, azon hely és kor elemeiből, mellyben él, hogy e’ teremtmé
nyeket az emberek hasonmásuknak lenni megismerjék, ’s igy a’ hasou- 
szenv elvei szerint hasson a’ művészet általok az emberekre.

Ne féljetek. A’ democraticixs születésű művészet alkotmányos is tud 
és akar lenni; ő veletek szivesen alkuszik, mert hiszen, hogy czélt ér
hessen, rokonszenveitekre szüksége van. Lám, ő nem nevez többé ben
neteket családi neveiteken. De ha valamellyiketek a’ művészetnek emez 
általános tükrében magát megpillantván, elég eszélytelen felordítani, 
hogy: „jaj  n e k e m !  ez én v a g y o k ! “ . . . .  ennek csakugyan nem a’ 
tükör az oka. A’ művészet megelégszik, ha ezt az öntudat, a’ lélekismeret 
susogja bennetek, halkan, vagy legfeljebb amollyan néma ordítással.

Vájjon, ha egy angol minister, vagy egy bajor herczeg, a’ franczia 
C h a r i v a r i  torzalakjainak egyikén a’ magáéhoz hasonló bajuszt vagv 
nadrágot pillantván meg, — vagy annak egyik epigrammjában, saját ne
vének első betűit fedezvén fel, —elég dőre lenne keresetet indítani akarni 
szerkesztőség, festész és költő ellen: avagy nem őrültek házába küldenék-e 
azon szerencsétlent, a’ világ iszonyú hahotája között?

Ne féljetek. Semmi sem boszúlja meg magát bizonyosabban és rette
netesebben, mint a’ n y i l v á n o s  i g a z t a l a n s á g .  A’ valódi művész
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igen jól tudja ezt, és óvakodni fog magas erejével igazságtalan, vagy 
személyeskedési czélokra visszaélni. A’ ki pedig nem ollyan, az nem sok 
vizet fog felzavarni, tehát annál kevesbbé méltó figyelemre.

Az egyének és magányosak biztosítéka tehát minden művészeti zsar
nokiatok ellen: a’ kö z er k ölés i  ség s ze l l eme ,  ’s azon e g y e t e m e s  
i g a z s á g é r z e t ,  melly részrehajlást, elfogultságot nem ismer; mellyet 
ideig óráig elámíthatni, ’s mystificálhatni talán, de soha végképen el nem 
tántoríthatni. Ebben áll azon magas ellenőrség, mellynél megnyugtatób- 
bat bizonynyal semmiféle positiv intézkedés nem adhat.

Azért félre veletek képmutató Tartufe-ök! Az erkölcsi bátorság nem 
titeket illet, hanem a’ jámbor Orgonokat ellenetekben. Épen az a’ ti ba
jotok, hogy míg a’ világnak minden törvényszékeit kijátszhatjátok: a’ mű
vészetek szellemi hatósága elől nincs hová elbújnotok; és hogy e’ hatóság 
a’ rosznak országában kiváltságokat nem ismer.

Azon farizeusi szabály, miszerint az eszme a’ személytől elválasz
tandó , ’s hogy a’ faj, egyéniség nélkül ábrázolandó, illy értelmezéssel, 
csupán a’ Kleonok és Tartufe-ök gyárából került; ’s a’ milly képtelen, 
épen olly impracticabilis. Már biz’ a’ mi megyéink a’ gyilkosnak nem csak 
e s z m é j é t ,  hanem s z e m é l y é t  is felakasztják, ha mindjárt rósz aesthe- 
ticusoknak tartatnak is.“

&
Nekem, alulírottnak e’ párbeszédre csak egy észrevételem van- 

Semmi esetre sem á rt, hogy a’ színészetnek, — melly olly korlátlanul 
bántható, — a’ képmásolhatás félelmes fegyvere birtokában van, ha szinte 
azzal élni soha nem akar is. És nem árt ollykor emlékezetbe hozni Sha
kespeare azon szavait, mellyek épen a’ szinpadi képmásolat elvére czélza- 
nak. Ugyanis Hamlet igy szól a’ ministerhez:

,,Hallod-e, jól bánj a’ színészekkel, mert ezek az időnek elvont rö
vid krónikái. T a n á c s o s a b b  r ó s z  e m l é k i r a t o t  b i r n o d  h o l t o d  
u t á n ,  m i n t  rósz  v é l e m é n y t  t ő l ü k ,  a’ míg é l sz ! “

Ezt egy nagy keresztyén szinköltő mondja, ki nem democraticus, 
hanem a l k o t m á n y o s  o r s z á g b a n  élt.

E gr e ssy G áb or .

EGY VENDÉG A’ KÜLFÖLDBŐL.
(Novella.)

(Folytatás).
Kálmán az idegen úrral bejövén a’ szobába, egy pár sükeretlen próba 

után akadt mégis egy engedékenyebb mama, ki jó kis lánykáját, különö
sen azért, mert magát szépen csendesen és igen szerényen viselte mintegy 
jutalomképen elengedé a’ cottilionba.

Ki volt boldogabb, mint Kálmán ?
Beállva a’ tánczolók sorába, első teendőjének hitte szemeivel a’ fa

kadó cameliát felkeresni. Kis tánczosnéja a’ világ legigénytelenebb te-
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remtménye volt, mulattatása sem sok bajba került, mert a’ jó kis lányka 
a’ mint a’ mamától távolérezé magát, azonnal igen beszédes lélekké 
változott. E’ körülmény Kálmánra nézve határtalan szerencse volt, kü
lönben az a’ csúnyaság történik meg vele, hogy mig esze a’ fakadó came- 
lia körül kalandozik, a’ táncz szünetkéi alatt, midőn a’ férfi a’ hölgyet 
mulattatni tartozik , a’ mi derék fiatal barátunk kifogy a’ szóból.

Pedig az ég óvjon meg minden férfitársunkat illyen szégyenektől. 
Inkább lőjük főbe magunkat, mint azt mondják rólunk, hogy tánczosnénk 
mellett hallo-atni szoktunk.o

A’ fakadó Camelia nem soká engedé magát kerestetni. Ezen legked
vesebb arcz Kálmán leikébe sokkal eltörölhetlenebb vonalokkal rajzolódék 
be , mint azt első pillanatra maga az ilju is hitte volna. Es a’ mint a’ leg
első alkalommal egy újabb figurában a’ választás joga a’ férfiakat illeti: 
Kálmán rohanva rohant a’ szőkéhez, azonban két-három férfitól is , kik 
oda közelebb állottak, megelőztetett.

— Ej , ha! — gondolá magában — a’ mint veszem észre, ezt a’ 
szőke szépséget nem én találom fel itt először.

És lelkében már ekkor kellemetlen érzést gerjesztett a’ gondolat, 
hogy a’ lányka, ki neki feltűnt , másnak is tetszett. Az olvasó kisértetbe 
jő hinni, miszerint Kálmán e’ pillanatban már szeretni és félteni kezdett.

A’ táncz tovább folyt. Előjött azon figura is, mellyben egy hölgy a’ 
középre áll, körötte a’ férfiak kört alakítanak ’s forognak, míg a’ hölgy 
kézi kendőjét a’ levegőbe dobja, ’s azzal tánczol, ki a’ kendőt elkapja.

Egy régi jó szokásnál fogva illy alkalommal a’ hölgynek szabad egy 
kevéssé ravaszkodni. Úgy hajtja fel tudniillik a' kendőt, hogy az által 
egynémelly kegyeltebb az elkapásban némi előnyt nyer.

Midőn a’ kör közepére állani a’ sor a’ szőke tánczosnéra jött, a’ sze
rencsés férfi Kálmán volt. Miként történt meg ez, minek köszönhette ezt 
Kálmán ? A’ hölgy kedvezésének, a’ puszta véletlennek, vagy tán csak 
annak, hogy a’ sok apró férfi között Kálmánt a’ sors leghosszabb lábakkal 
áldá meg — — még el nem dönthető.

Kálmán a’ lánykát karra vévé, a’ lányka, mint gondolat, könnyen 
tánczolt, nehány másodpercz alatt a’ terem körül volt lejtve.

A’ cottilion végével a’ férfiak csaknem rohanva látszattak elkapkodni 
azon szépeket, kikkel leginkább szerettek társalogni. Kálmánnak minde
nek előtt kis tánczosnéját kellett a’ mamához visszavezetni, következőleg 
mire visszajöhetett, a’ legjobb helyek el valának foglalva.

Mit tegyen az ember illyenkor egyebet ? Egy párszor le- ’s felme- 
gyen, megjárja a’ szobákat, végre rá szánja magát egy félórai unalomra, 
odaveti magát egy karszékbe, egymásba fűzi karjait, nézegeti a’ sétálga- 
tókat, ’s tesz rájok ártatlan ’s nem-ártatlan észrevételeket.

így tőn Kálmán is, de alig ült le, már felkelt. Eszébe jutott tudni
illik, hogy bálban a’ vigadók között az unatkozó rettentően desperatus 
alakként tűnik fel, az ollyanokat a’ bál egyik fele szánja, a’ másik kineveti.

Azonban a’ jó szerencse az ifjat Károlylyal hozá össze.
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— Hah, Kálmán. . .  élsz-e még? Én tökéletesen oda vagyok...
— Patvart? Igen örvendek.
— Te és én csudákat viszünk véghez . ..
— Azt hiszed ? — én magamról legalább nem veszem azt észre.
— Minő beszéd,ez! Tudhatod, nem igen szoktam valakit dicsérni, 

de te istenileg viseled mag-adat.
— Szeretném, ha úgy volna.
— Csak látnád magadat! El vagy ragadtatva, eszeden kivül vagy, 

szemeid, mint a’ tűz úgy ragyognak. Csak egy pillantás kell reád, ’s sze
medből minden gondolatodat a’ legkisebb részletig kiolvashatni. Az a’ 
szőke leány egy tekintetével képes volt téged halálosan szerelmessé tenni. 
Midőn a’ választás alkalmával hozzá rohantál, a’ terem hossza neked nem 
volt több két lépésnél, mikor a’ kendőt elkaptad, ollyat ugrottál, mintha 
a’ nagy csillárt tövénél fogva akartad volna lerántani.

— Ha mind ez úgy volna is, mint mondod, nem szégyenleném ma
gamat . . .  az a’ szőke leány megérdemlené azt . . .

— Hogyan ? tán azt gondoltad, hogy én kételkedem ? Az a’ leány 
olly szép, hogy a’ világ legnagyobb boldogsága volna érette rögtön meg
őrülni. — Nagy hiba ugyan benne, hogy szőke, de ez az ízlés dolga, ’s 
azon idők már elmúltak, midőn egy vita után a’ szőkék és barnák felett 
párbajra hívtuk egymást.

— Ismét túlságoskodol. —
— Meglehet, de nálam az igazi élet, a’ legmesszebb vitt szélsőség.
Ezalatt H . . .  r úr is ifjaink mellé jött.
— No’s urak, hogy mulatnak önök nálam?
— Fenségesen.
— Önnek estélye, uram , semmi kívánni valót sem hagy.
— Nézd csak Kálmán, itt jő a’ szép szőke.
— A h, ah, önök előtt egy szép szőke már fel is tűnt ? —
—- A’ feltalálás dicsősége Kálmánt illeti. —
A’ fakadó camelia nő és férfi környezőivel épen az ifjak előtt 

ment el.
— Ez az — inte vigyázólag Károly H . . . r szeme közé, midőn 

ama’ mosolygó alak mellettök fél elhaladóban volt.
— Ki lehet ez a’ gyönyörű teremtés?
— A’ bál királynéja ?
— Ha önök, urak, ezen leányt szépnek tartanák, az rám nézve 

igen lekötelező volna.
— Hogyan , uram?
— Tán közelebbről érdekli önt ?
— Tán rokona ?
— Sőt épen, leányom: Emília.
— Ah?
— Ah ?! —
Ez volt mindkét részről e’ nagy meglepetésre ifjaink felelete. A' tá r
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salgási szólás az embereket szerencsésb szóval nem ajándékozhatta meg, 
mint ezen ezerképen kimondható „ah“ részecskével. Gondolatinknak nincs 
olly árnyéklata, mellyet ezzel ki nem lehetne fejeznünk. Csodálkozás, 
meglepetés, udvariasság, bók, hibaelismerés, szerénykedés, helybeha- 
gyás, kitérés,elmellőzés, bíztatás, figyelmeztetés, rábeszélés, kényszerí
tés; sőt kihívás, tagadás, békétlenség, türelmetlenség, gúny, dacz, 
ellenmondás — e’ hangban „ah“ minden benne fekhetik.

Jelen perczben az „ah“ némileg egy kis zavar elpalástolása volt. Nem 
a’ legjobban ütött k i, hogy ifjaink elárulák magokat, miszerint a' többi 
vendégek közöl a’ házi kisasszonyt mindeddig nem ismerék ki.

A’ vigalom szakadatlanul folyt tovább, sőt minélinkább haladott 
előre, annál több lelkesedés vegyült hozzá. Kálmán több Ízben jött még 
össze a’ szíves estélyadóval: ki végre kinyilatkoztatá, hogy miután a’ téli 
hónapokban nála minden szombaton, a’ mostaninál ugyan kisebb , de 
mindenesetre vidor és fesztelen kör szokott alakulni , ezen estélyekre 
Kálmánt ’s barátját, egyszer mindenkorra vendégül meghívja, ’s megjele
nésüket mindannyiszorra kéri, a’ hányszor őket más érdekesb időtöltések 
eltartóztatni nem fognák.

Ej fél után két órakor a’ vendégek ritkulni kezdettek. — Három óra 
tájban már csak férfiak voltak jelen. H . . .  úr ezeket, köztük Kálmánt és 
Károlyt, még egy időre megmarasztá. —

Es elhagyva a’ néptelen termeket, a’ megmarasztottak egy mellékszo
bába vezettettek, hol őket gazdag csemegeasztal ’s füstölgő punchpoha- 
rak fogadák.

Kálmánt az est különnemű élvei földöntúli hazákba ragadák. Keble 
megnyílt, kedve jött valami rendkívülit elkövetni. Illyenkor őt mindenre 
rá lehetett venni, barátságot kötött volna az egész világgal, megvívott 
volna e’ föld valamennyi férfiával.

Az asztal körül a’ vigadók kényelmesen helyezék el magokat. Szokás 
szerint az öreg urakból azonnal más lények lettek, eltűrték a’ komázást, 
’s elménczkedéseket; elhallgatták, ha oda mondák az igazat is.

Kálmán egy ideig nem vett részt a’ poharazásban, bár kedélye legin
kább felhangolva vala. — Oda állott a’ többiek közé, majd ismét nyug
talanul le- ’s fel-járkált a’ szobában; egymásba fűzé karjait: szemei 
ragyogtak, halovány arcza kigyuladt, hajfürtéi hátra simulának, mintha 
kün a’ szabadban a’ szelek vették volna játékaik alá. —

H . . . r úr , és Károly már kétszer is megszokták ő t , de ő csak rö
viden felelt. —

— Megyek.
És egyszerre igy járkáltában az ifjú megdöbbenve állt meg a’ szoba 

közepén. Szemei egy a’ falon függő arczképen akadtak meg.
Nezte . . . levette szemeit — tovább ment, ’s ismét visszajött. —

Ez a’ kép rám olly különösen hat — gondolá magában az ilju — 
olly ismerős.
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Megállóit ’s gondolkozni kezdett. Azonban a’ vigadók, komoly arczot 
nem szenvedhetvén magok körül, mind egyre szólítgaták őt.

— A’ kép mindenesetre ismerősöm — tan azért nem ismerek rá, 
mert olly idegen helyen találom. —

— Kálmán. —
— No’s . .  . ?
— Még sem jösz?
— Dehogy nem megyek. — Mit akarsz?
— Hidd meg nekem Kálmán, hogy a’ midőn abból a' punchból nem 

iszol, valóságos öngyilkosságot követsz el magad ellen. —
— Ide vele hát egy pohárral.
Kálmán ivott — az uj vendéget háromszoros éljen fogadá— ésvalódi- 

lag szólva, csak most kezdődött még az igazi tivornya, tobzódás, dőzsölés.
Kálmánt a’ kedv vihara uj térekre ragadá — nem sokára hangja 

egyike Ion azoknak, mellyek a’ többiek közöl inkább kihallatnak — mind- 
azáltal mintegy akaratlanul, mintha titkos erők ’s magyarázhatlan von
zalmak kényszerítenék, ollykor a’ legelszórakozottabb perczben erőszakosan 
érzé figyelmét az imént felfedezett arczkép felé ragadtatni.

— De kit is ábrázolhat e’ kép ? Nem valami közelebbi ismerősöm-e, 
vagy tán egy rég elfeledett, kihez kellemes emlékek csatolnak?— Olly is
merős , ’s olly idegen! Meglehet: a’ rajz hibás, a’ művész az eredetinek 
kifejezését nem tudta visszaadni.

Az asztal körül a’ felköszöntések egymást érék.
— Éljenek a’ szép hölgyek, kik ugyan már alunni mentek, — önö

ket pedig, uraim, tartsa meg az ég jó egészségben. —
— Éljen a’ punch! — éljen a’ barátság.
— Éljen Kossuth . . . Éljen a’ válaszfelirat, éljen az egy szónyi 

többség.
Kálmán szemei ismét az arczképen akadtak meg.
— Lehetetlen, hogy ezen kép eredetiét ne ismerjem. Ez a’ mosoly

gás, az a’ bizodalmasság; ennek az ajknak egykor szólani kellett hozzám, 
emlékem nem csalhat, — öt perez alatt ki kell mondanom nevét, mintha 
jószívűleg nevetne, ’s enyelgve vetné szememre, hogy róla elfeledkeztem.

H . . . r úr azonban vendégeinek mulattatásából még nem fogyott 
ki. Még volt hátra egy meglepetés. Az ajtók megnyíltak ’s Egressy Béni 
barátunk barna zenészei léptek be.

E’ dicső ötletért a’ gazda harsány éljenekkel jutalmaztatott, a’ ze
nészek pedig rá rántván egyik kedveltebb csárdásukra, a’ vendégeket e g y 
től egyigugrósállapotba hozák. Ifjak és öregek, magyarok és németek, 
rettenetesen tánczolni kezdtek.

Mintha a’ magyarok Bachuszának engesztelő áldozat mutattatott 
volna be az imént ellejtett franczia ’s német tánezokért.

Önök pedig: estélyek ’s bálok kellemes tündérnői — im lássák, 
mivé teszik önök a’ férfiakat, mi lesz e’ legelegánsabb vigalmakból —
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mint szoktunk mi férfiak kitörni, miután önök sziveinket lángban hagyva, 
ravasz mosolyok közt nyugalomra távoznak.

Mire Kálmán haza té r t, a’ viradat nem volt messze. Hogy fáradtan 
levetkezett, lefeküdt, de azért szemeit sem tudta behunyni. A’ mi minden
féle ma vele történt, nagy tér volt, mellyről ábrándoznia ’s mellyre fel
legvárakat építenie lehete.

Nem alhatván pedig el, azt várta, míg jóformán világos lett. Ki
ugrott ágyából, elocsengeté az öreg Péter gazdát, felnyergelteté pari
páját, ’s felpattanván, miként nyugtalan keblüek szoktak, kiment a’ me
zőre nyargalózni.

IV.

Gyönyörű decemberi idő, a’ legszebb téli reg volt, a’ nap feljött, a’ 
ködök elenyésztek.

Kálmán pihenés nélkül száguldott keresztül-kasul a’ város környé
kén. Paripája izzadni kezdett, ’s futása irányában por-felleget hagyott 
maga után.

A’ vidéket ragyogó fény özönlé el. A’ két főváros nagyszerű panorá
mája teljes dicsőségben fejlődék ki, csak a’ házak tetői, ’s a’ tornyok fe- 
ketült falai borongának. A’ légfolyam csendes volt, az éjszak metsző sze
lei csak a’ magasban süvöltőnek, és szétoszták oda fent a’ gőz- és füst- 
gomolyokat, mellyek árjaik határába berohantak.

A’ házak tömege közöl az ébredés zaja kihallatszott a’ mezőkre.
Maga a’ természet azonban épen halálos nyugalmára készült. — Az 

iíjú szétnézett. — Néhány nap, és minő változás! Az ősz fájdalomszerű 
fuvalmai, mint lombtalan ágak országából a’ vándor madarak, a’ szelíd 
éghajlatok alá röpültek. Virágok és bokrok olly hamar veszték el levél
kéiket, a’ tenyészet mint ijesztő-vár pusztán áll, a’ fák a’ fehérlő ég íveire 
fekete törzsököket ’s száraz ágakat rajzolnak le. A’ gyep felszínén hosszan 
vonul el a’ csillogó dér, fátyola a’ holt természet szemfódele. A’ hárs- és 
vad gesztenyefák kőről aranysárga levelek halmozódnak, a’ szabályos 
növésű piatanok sárga-vörös leveleikkel divatból kijött kelmék közé lát- 
szának beöltözködni. Az emlékezet költői fája: csendes tó mellett a’ szo
morú fűz egyenként hullatta el könnyű lapjait a’ vízbe — állhatatos csak a 
sötét fenyő sor, ’s örökös hangtalansága maradtak.

Mind ez néhány nap alatt. — Néha egy éjen át: mindég sokkal 
előbb , mint sem gondoljuk.

így vagyunk mi mindnyájan emberek ama’ másik ’s még változéko
nyabb világgal, a’ kebellel. — Remény, boldogság, fájdalom ’s halál leir- 
hatlan sebességgel következnek egymásután — örömeink közt a’ fájdalma
kat, ’s viszont fájdalmaink közt az öröm, ’s vigasztalás évszakát, mind
annyiszor a’ messze távolban hisszük elmaradottnak.

Kálmán azalatt, hogy a’ szokásos harmadnap, mellyben az estélv- 
adó háznál az Hiedelem kivánata szerint tisztelegnie kellett, eltölt, folyto 
nos kedély-nyugtalanságban érzé magát.
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Mielőtt azonban ezen látogatás eredményeit előadnék, figyelmünket 
a’ külföldről érkezett vendég fogja igényleni.

Este öt ói*a körül lehetett, midőn a’ pozsonyi gőzös megérkezett. A’ 
hajóból legelőször is egy szinte szemöldig beburkolózott férfi lépett ki. Ke
zében tömött útitáska, mellyet egy parton állongó teherhordónak átadva, 
magát ,István főherczeg‘-hez czimzett vendéglőbe vezetteté.

A’ vendég egész külsején, arczvonásaiban, valamint ruházatán azon
nal látszott a’ teljes külfóldiség. Ajkai a’ legszokatlanabb metszetüek valá- 
nak, az embernek szinte kedve jött fogadni rá, hogy azon ajkakon még 
magyar szó át nem jött soha.

Ezen idegen James Halvy, egy genfi banquier.
E’ nap estéjén a’ főváros egy másik vendéglőjébe szinte illyen idegen 

forma egyén szállásolt be: Mr. Steppens, a’ Halvy-ház könyvvezetője. E’ 
két férfi együtt utazott Pozsonyig , onnan kezdve azonban úgy viselék 
magokat, mintha egymást nem ismernék.

A’ beszállásolás után körülbelül egy óra telhetett el, midőn Halvy 
úr ajtaját valaki csendesen megkopogtatá.

— Ez bizonyosan Steppens — gondolá magában a’ banquier, ’s a’ 
kopogtatónak ajtót nyitott.

— Ah, valóban ön az, Steppens. Épen jókor, már várni kezdtem önre.
— Itt vagyok, tessék velem rendelkezni.
— Sokan látták önt hozzám jönni.
— Azt hiszem , senki. Először megtudakoltattam önnek szobája szá

mát, magam pedig a’ mellék-kapun jöttem be. Sötét is van: aztán némi
leg ki is lestem az alkalmat.

— Ön dicső ember, Steppens. Elkérték-e már öntől uti-leveleit?
— Hogyan uram, ön, mint egykori magyarországi lakos, nem tudná, 

hogy itt senkitől sem kérnek uti-levelet.
— Igazán ? Ez nagyon szerencsés körülmény volna.
— Ön bizonyos lehet benne. Itt nem gondol velünk az ördög sem, 

maradunk meddig tetszik, megyünk a’ mikor akarunk.
— Dicső ország! valóságos Amerika. Tervünkre legalkalmasabb hely 

az egész világon.
— Ön azt mondta, beszéde lesz velem.
— Kérém önt Steppens. El fogom önnek mondani, a’ miért tulaj

donképen most nekünk ide kellett jönünk.
— Tessék uram. Ha ugyan önnek e' pillanat alkalmas volna.
— Mindenekelőtt azonban bocsánatot kell kérnem , mert én kény- 

telenítve vagyok önt Steppens nagyon meglepni.
— Csak rajta.
— Önnek valószinűleg még ma vissza kell utaznia.
—- Ördögöt!
— Fájdalom, úgy kell lenni.
— No ennél kellemetlenebb hír nem érhetett volna. Egészen össze 

vagyok zúzva. Minden csontom fáj.
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— En sajnálom önt, de máskép nem lehet.
— Akkor természetesen nem lehet ellene szólnom. De beszéljen ön 

világosabban.
— Hallgasson meg. . . . De előbb bezárom az ajtót.
— Okosan teszi ön. En pedig engedelméből leülök.
— Kérem önt Steppcns, tessék ide a’ pamlagra.
— Köszönöm, elég kényelmes ez a' karszék is.
— Amint akarja , de akkor én ülök a’ pamlagra, mert ha valakivel 

fontos beszédem van, szemközt szeretek lenni. Szolgálhatok egy szi
varral ?

— Ön gondolatomat találja el. Kérek egyet.
— Tessék. Magyar szivar. Itt a’ tűz is.
— Ön eláraszt szívességgel. De tán hozzá kezdhetnénk — ön azt 

mondja, a’ beszéd fontos.
— Rendkívül, Steppens. — A h, ah! ez a’ szivar gondolatom 

felett jó.
— Oh kérem, a’ magyar szivar napról napra híresb kezd lenni, Hol

landba jártamban már hallottam ez iránt egy pár aggodalmas hangot. De 
ha önnek is tetszenék . . .  ’s a’ dologra térnénk.

— Helyesen van mondva. Lássuk tehát, mit lehetne önnel kivinni, 
Steppens? Mindenek előtt, ha nem venné rósz néven egy szerény kér
dést. . . .

— Oh uram, csak tessék tartózkodás nélkül — én önnek alázatos 
szolgája vagyok.

— Igazam van-e akkor nekem Steppens, ha azt képzelem magam
ban, hogy ön velem átkozottul meg van akadva ? Ön tökéletesen körmeim 
közt van. Ön tapasztalhatta, hogy én segédeim leveleit itt-ott el szok
tam fogni. En ön ellen bizonyítványokkal léphetek fel, ön ellenem csak 
az ékes szólással. Ön ezelőtt tizenöt évvel jött kereskedelmi irodámba. Tíz 
év óta munkás könyvvezetőm. Önnek fizetése nálam 5000 franc volt. Ön 
évenként elköltött nyolczezeret, ’s ezen gyönyörű gazdálkodás után mint
egy 90,000 francnyi tőkét kaparított össze.

— Önnek mindenben tökéletes igaza van, uram. Azonban, ha ez 
alkalommal ön az efféléket azért hozta volna fel, hogy aztán tőlem annál 
inkább jogosítva láttassák valami szolgálatot igényelhetni, akkor uram, 
ön a’ világon a’ legfeleslegesb szószaporítást követi el. Tessék velem bát
ran rendelkezni. Azt hiszem, hogy akkor, midőn egymástól el akarunk 
válni, illő hogy szigoréi számadást adj unk be egymásnak. Ön uram, meg 
van bukva. Húsz nap múlva a’ fényes Halvy-ház ki lesz törölve a’ genfi 
kereskedők sorából. En visszavonulok , megolvasom még egyszer franc- 
jaimat, ’s tán kezdeni is fogok valamihez. — Ah uram, a’ világon nem 
volna annál kellemetlenebb rám nézve, ha félnem kellene, hogy ön idő
közönként meglátogat engem ’s pénzt fog tőlem kérni. — Ismerem jószí
vűségemet , meglehet, ollyat tennék meglepetésemben , mit a’ következő 
perezben már meg fognék bánni, azért tessék velem rendelkezni, minél



141

nagvobb a' szolgálat, mit ön tőlem kíván, annál jobb. Álljon ki már egy
szer ön terveivel. Ismertessen meg azokkal. Mondja meg, miért kellett 
nekünk most ezen időben ide utaznunk ? Olly szörnyű titkolózások között 
— annvi elő vigyázattal és kiszámítással, mért bolondiijuk mi a’ jó genfie
ket, kik most azt gondolják, kogy mi Hollandba utaztunk, a’ honnét csak 
tömérdek pénzzel akarunk visszajönni?

— Steppens, ön úgy beszél, mint okos és mívelt ember. A‘ mi pedig 
a' szolgálatot illeti, mellyet öntől kérni fogok, az, miután ön a* legfőbbet, 
a’ rögtöni visszautazást elfogadta, a* többi csekélység szót sem érdemel.

— Halljuk teliát.
James Halvy utazó táskáját kezébe vévé , megnyitá, 's abból Pest 

városa térrajzát vévé elő.
— íme Steppens, ez előttünk Pest. Ez a’ Duna. Ezen szegletbáz. 

a' hol vagyunk, az ,,István főherczeg“-hez czimzett vendéglő. Az első 
utcza, mellyet ön balra é r, a’ Béla utcza, a' második Zrinyi utczának 
neveztetik. Ön nem fog eltévedhetni. Ezen második utcza után lakik a’ mi 
házunk régi barátja, H . . . . r Adolf.

— H ____r Adolf.
— Ön bemegyen, H . . . .  r úr össze fogja csapni kezét, midőn önt 

meglátja, Steppens. Ön vigyázni fog, hogy tanúk nélkül szóljanak együtt.
Ha H __ r úr nevünket mások előtt csak kimondaná, hasztalan fáradtunk
volna ide.

— Bízza ön rám.
— Ön elmondja nagy titokban, hogy én itt Pesten vagyok, hogy 

kívánnék vele szólani, hogy a‘ tárgy, miről vele értekezni akarok, rend
kívül fontos.

— Rendkívül fontos.
— H __ r Adolf kalapot vesz , 's azonnal jönni fog.
— Jönni fog, de meglehet, hogy azt találja felelni: hogy James 

H alw  urat a' nap bár mellv órájában szívesen fogja látni.
— Nem fogja azt mondani. Ö rettenetesen meg lesz lepetve, alig 

fogja tudni magát feltalálni. Esze nélkül fog rohanni.
— Esze nélkül fog rohanni. — Ide vezessem?
— Nem. Mondja, hogy az .angol királynédnál a’ 9-dik szám alatt 

vagyok szállva.
— Tehát az ,angol királynédnál a! 9. sz. alatt. Mutassa meg, merre 

fekszik ez az angol királyné ?
— Nem szükség, kocsin fognak jönni.
— Annál jobb.
— Önök minden kérdezősködés nélkül egyenesen a' 9. számú szo

bába fognak lépni, ott két férfi lesz, kiket ön H ----r Adolfnak be fog
mutatni.

— Be fogok mutatni. De legyen először nekem szerencsém ezen 
urakat ismerni.

— Mondjon ön ollyan nevet, a’ miilyen önnek tetszik.
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— A’ dolog bonyolódni kezd.
— Azonban itt mindennek vége is van egyszersmind. A’ mint ön 

azon urakat egyszer bemutatta, ön keresni fog valami szint, hogy kijö
hessen.

— Sietni fogok vele.
— Egyszer ide kint: ön szét fog nézni; felül a’ legelső bérkocsira, 

kihajtat a’ városból, arra merre tetszik, ’s az első állomásnál postát fo
gadva , visszautazik Genfbe, elmondja: hogy én is rövid időn otthon le
szek , ’s hogy Hollandban ügyeinket szerencsésen végeztük.

(V é g e  köv.) P á lf fy  A lb e rt.

ADORJÁN BOLDIZSÁRHOZ.
Mélységes völgyben, ollyan mélyben,
Hogy, a’ mik állnak közelében,
A’ mozdulatlan gránitbérczek,
Ezen vasnál vasabb falak,
Még ők is, a’ mint ott lenéznek,
Szédülni látszanak . . . .
E’ mély völgynek legmélyebb fenekén,
Hová a’ napvilág fél feketén 
Ju t el csak a’ sok bujkálás miatt,
’S hol a’ hold, ez a’ szép fonóleány 
Ollyan kísérteties szálakat 
Ereszt éjenként ezüst guzsalyán,
Mikéntha fonna szemfedőt magának . . . .
A’ völgyben ott, egy nagy szomorfűzfának 
Tövén, nyílt egy kicsiny virág.
Homály és lombok takarák,
Nem volt körűié semmi, semmi fény,
Csak egy fagyott nagy harmat reszketett 
— Egy örökkévaló könny — levelén,
Mint a’ gyémánt a’ vérző seb felett.
Mert a’ virág piros volt . . . .  nem csoda, 
Egy összetépett szívből támada.
Kevés vándor fordult meg ott e’ tájon, 
Kevés szem akadott meg e’ virágon,
De a’ ki látta ő t ,
Hamarjában nem mehetett e l,
Ott állt csodálkozó szemekkel 
E ’ bű növény előtt.
És nézte, nézte, ’s érzett kínokat,
Miktől a’ lélek szerteszét szakad,
De míg igy ölte őt az, a’ mit láta
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Szívott hódítón édes illatot . . . .
Barátom, ez a’ fájdalom virága,
Ez a’ virág lantod zenéje volt. —

Miért tiprád el ezt a’ szép virágot?
Mért hallgatott el igy kezedben a’ lant ?
Nem fájt, nem fájt, midőn a’ földhöz vágtad, 
’S mintegy zokogva húrja ketté pattant?
Nem kiáltott rád a’ lelkismeret,
Midőn rá tetted gyilkos kezedet?
Mert gyilkos vagy, megölted 
Nem testedet,
Jobb részedet;
A’ lant a’ lelke a’ költőnek,
’S te, hah te lelkedet öléd meg! . . . .
Egy költő-leiket semmisítni meg!
Nem ismeréd tán küldetésedet?
Szent és nagy ez valóban,
A’ melly föld pusztáidban,
Haldokló félben van, a’ mellynek már 
Nem használ sem eső, sem napsugár:
Az a’ költő könnyhullatásitul 
’S mosolygásától újra fólvirul.
Mivel felelsz majd, hogyha egykoron 
Az, a’ ki küldött, számadásra von?
Ha mondja majd: „Nézz arra lefelé,
A’ merre tetted vitádat,
Jól látszik, hosszú sivatag . . . .
A’ rád bízott földet nem míveléd!“
Föl, föl, barátom, drága minden perez,
A’ föld futócsillagjai vagyunk,
Csak addig élünk, míg leszaladunk;
Maholnap a’ bíró előtt lehetsz.
Föl, föl, barátom, illeszd össze lantod,
Leheld beléje búbánatodat,
Hisz’ a’ költő, ha a’ legfájóbb hangot 
Sóhajtja, akkor a’ legboldogabb.
Dalold el mind, mivel szived teli,
’S minden hang, a’ melly ajkadon kijő,
Lelked darabja légyen . . . .  olly dicső 
Kín és gyönyör között elvérzeni!

P  e t ő f i Sándo r .
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I.
Volt egyszer egy hosszú tél, 

Vigalmaknak kora,
Míg tarta , elfogyott mind 
A ’ múlt ősznek bora.
Nem maradt nőtlen ember,
És nem lány hajadon,
Mind párt talált magának 
Falun és városon.
’S míg a’ mezők hallgattak,
’S volt halva a’ berek, 
Kunyhókban, palotákban 
Vigadt a’ nászseres;.
És kedvnek, miilyen az volt, 
H ét ország szűk határ,
Lábnak nem volt czipóje, 
Zenének húrja már. —
Éz élet égi útján 
Ingerlé a’ nap o t,
Ráunt a’ nőtlenségre ,
’S szélyelnézett legott.
A’ földet pillantá meg,
Olly szépen néze ki 
Hófehér köntösében ,
Hogy megtetszett neki.
Gondolta, hogy ha nappal 
J á r  szélben, já r  fagyon, 
Legalább éjszakára 
Meleg ágy várja hon.
És reszkető sugárral 
A ’ hölgy felé hajolt,
Csókját az elfogadta —
Már régi álma volt.

II.
Mi zaj van a’ világon,

Melly mozgalom körül?
Anyává lett a’ szép föld,
És férje úgy örül.
Fel is kel most korábban,
Mint míg volt vőlegény,
Fejét magasbra tartja ,
Nagyobb arczán a’ fény.
És minthogy a’ menyegzőt 
Tartotta titkosan ,
Keresztelőre egész 
Világ hivatva van.
Az őstermészet, a’ pap ,
Már rég elérkezett,

Hozott a’ hegy folyára 
Keresztelő vizet.
’S a’ pap szépen megáldá 
A ’ bájos kisdedet,
K i a’ szülék kedvére 
Kapott tavasz nevet.

’S van vígság a’ világban, 
A ’ kő is ing ’s dobog,
A’ szellők tánczra kelnek,
A’ lomb velek forog.
A ’ hallgató erecskék 
Mind — mind felzajganak, 
Öröm miatt a’ bokrok 
Virágot hajtanak.
A ’ csillagok fáklyáznak, 
Hogy majd az ég kigyul,
És a’ kar a’ berekben 
Uj éneket tanul.
Keresztapa a’ hold lett,
’S a’ nap komázza már,
És ő . . . keresztfiához 
Látogatóba jár.

III .

A’ föld elhagyta ágyát,
’S még bájosabb ma már. 
Nevelését fiának 
Altalvevé a’ nyár.
De a’ holdat zavarban 
Nem hozza már az itt ,
A ’ hölgy régen megérté 
Bús pillantásait.
Komából házbarát le tt,
’S ha a’ férj messze van , 
Udvart csinál hölgyének 
Az est’ óráiban.
És míg az meg nem szánja. 
Addig eped , sóhajt, 
Ábrándozó arczával 
E l is csábítja majd.
A ’ szerelemnek álm a,
Bú és kéj titkai 
Borongó szép képének 
Voltak vonásai.
’S megtört a’ föld hűsége 
Ezen vonásokon ,
’S a’ tört hűségre leplet 
Az éj kegyelme von. —

EGY HÁZASSÁG A' NAGYVILÁGBAN.
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És a’ boldog lovagnak ,
Míg a’ férj messze já r t,
K art és keblet a’ szép hölgy 
Még sok éjente tárt.
A’ hajnal észrevette 
Végtére csínéit ,
’S a’ férjének besúgta 
A ’ nö örömeit.

IV .
Reng a’ fö ld ; e’ szép asszony 

Olly sáppadt, mint a’ holt; 
Párbajt vívnak az égen ,
Párbajt a’ nap ’s a’ hold.
Vívnak az ég környékén 
A ’ férj és a’ lovag ,
A ’ miért vívnak — becsület, 
Világért sem harag.
’S vívásban mester a’ nap,
Akkor tanulta meg,
Mikor idő még nem volt,
Csak egy zavartömeg.
Azóta edzi mindig 
Újabb újabb csata.
Illy hősnek a’ komája 
Ellent nem állhata.
’S meg is szabdalta szépen 
Az egyik o ldalát;
’S a’ jó hold mind inkább fogy , 
Bár tartaná magát.
Végtére is sebével 
Kórházba ju t szegény.

Most már nem andalog k ünn ,
De van hozzá remény.
A ’ nap pedig nejének 
Szemrehányást se te tt,
Pedig szegény asszony már 
Előre reszketett.

V.
Kórágyban fekszik a’ hold;

De nem kell szánni őt.
Lovagember felépül 
Még házasság előtt.
’S a’ mint egyszer felépül,
A ’ régi lesz megint,
Előlkezdi kalandját,
A ’ boldog, régi csínt.
’S szállván tengerre a’ nap,
Míg já r  örvényeken,
Hölgyét a’ hold mulatja 
Szent titku éjeken.
De nem kell szánni őt sem ; 
Lovagférjkint teszen:
Megszabdalá a’ holdat,
Most már jön , és megyen.
’S komája udvarolhat,
Míg a’ világban j á r ,
Tatár-boldogságát ő 
Többé nem bánja már.
Nőjétől el nem válik,
Illy botrányt nem tehet;
Hanem nyájasb pillantást 
A ’ csillagokra vet.

P a p  E n d r e .

SZERKESZTŐI SZÓ.
Semmi sem boldogított bennünket annyira, mint annak tudata: hogy 

czéljaink legmagasztosabbikát ime megközelítve látjuk: azon felszólításunk magvai, 
miket hölgyközönségünk leikébe elhinténk, őket az irodalomban tettleges rész
vétre buzditók, ime legszebb virágokká sarjazva fejlenek elébünk. Honunk min
den vidékeiről a’ legszebb, a’ legragyogóbb eszmekoszorúk érkeznek hozzánk, 
alkotva gyöngéd női kezektől, ifjú szép virágok, miken még a’ női szendeség 
hamva utánozhatlanul meglátszik, ’s még többeknek bírjuk örömmel elfogadott 
ígéretét szellemsugárzataik közlendése iránt , köztök a’ n . k á r o l y i  l e l k e s  
h ö l g y  t á r s u l a t é t ,  mellynek szellemdús tagjai mi velts égükről messze ismere
tesek, nem különben é d e s  s z ü l ö t t e  f ö l d ü n k  l e l k e s  h ö l g y e i é t ,  melly

10



146

ígéretek teljesültének előre is örülünk ’s legdúsabb -kárpótlást lelünk e’ remé
nyünket igazoló méltánylatban mind azon keserű dolgokért , miknek Ízlelése 
szerkesztői pályánkon számunkra a’ fatum által olly bőkezüleg osztogatva volt. 
Fogadják hölgyeink előre is a’ legőszintébb öröm hangján szóló üdvözletünket 
szellemi pártfogásukért ’s ne féljenek belépni a’ költészet országába , melly 
annyi ismeretlen bánatot és örömet, de minden esetre két annyi örömet, mint 
bánatot terem. Egy régi bölcs azt mondá: hogy s e m m i  s em új  m á r  a’ 
n a p  a l a t t ;  mi férfiaktán elmondhatjuk ezt saját eszméinkről, de nőkeblek 
érzeményei még nincsenek annyira ismerve: hogy örökké újak, örökké fiatalok 
ne maradnának , ismerhetjük a’ föld minden virágait; ismerhetünk az égen 
minden bolygót, minden álló csillagot; de ha egy tenger lefutna helyéről, 
mennyi ismeretlen virág, mennyi ismeretlen gyöngy látszanék meg ott, miről 
senkinek még álmai sem beszéltek? E ’ tenger a’ női lélek: mindenki beszél róla, 
mindenki hiszi hogy van, de rejtett birodalma fölött mély hullámegyetem fek
szik, melly átlátszó ’s mégis átláthatlan. Néha egyes vakmerő költő buvárha- 
rangja leszáll e’ tenger mélyeibe ’s bámulatos tengervirágokat, szivárványszin 
csigát, piros corallokat, vagy aranyos fövényt hoz fel a’ rejtett bírálómból; 
hátha a’ tengerek királynéja maga feljőne habpalotájából, világot vetne a’ ten
ger fenekére ’s mondaná: nézz ide és bámulj! minő új terem tést, minő új vi
lágot látnának szemeink ! Ez új teremtést, ez új világot várjuk irodalmunkban 
hazánk hölgyeitől. Elmúltak az idők, midőn a’ nőket guzsalyhoz és varrótűhez 
utasítá a’ közvélemény : akkor a’ férfiak kardot és lándzsát forgattak, e’ fegy
verek nem illettek női kezekbe, de most férfiuraimék letették a’ kardot, tollat 
fogtak fegyverül kezükbe, ’s ez nem olly nehéz: hogy női kezek is el ne bírnák. 
Azért csak hagyjuk : hogy a’ szellem emancipálja m agát: engedjük, sőt adjunk 
rá módot, hogy mindenki tanuljon gondolkozni, mert bizony eljön az idő, mi
kor mindenkinek szüksége leend saját eszére , legyen férfi vagy asszony.............

É l e t k é p e k  s z e r k e s z t ő j e .

NŐK KÖLTÉSZETE.
A ’ hajdan olly nagy és hatalmas Hellenföld dicső leányától — a’ magos- 

szellemű, lángérzelmü ’s a’ költészet egén évezredeken keresztül ritka fényű csil
lag gyanánt tündöklő Sapphótól jelenkorunk ismert vagy elvonultságban mun
kálódó írónőig majdnem mindegyiket balsors, liiusult remények — lelki szen
vedések vezérlettek a’ bútépte keblet vigasztalólag enyhítő költészet tündér
honába. —

Női keblekben úgy fogamszik a’ költészet isteni szikrája, mint tengeri 
csigában a’ megbecsülhetlen gyöngy. Fájdalom és szenvedés által!

Ne csodálja azért senki, ha majd minden női szívből fakadt müveken 
kisebb vagy nagyobb mértékben bizonyos ábrándszerü gyászszinezet borong. — 

Férfit több tekintetek kisztethetnek az irodalom terére lépni: hon-, embe
riségszeretet ; dicsvágy, kénytelenség vagy épen haszonlesés; hölgyet ellenben 
egyedül azon szükség: hogy érzelemtől túláradó — megfeszülni fenyegető keb
lén — meg nem é r te tt, a’ földilét köznapisága által ki nem elégíthető vágyok 
elzokogása által némileg könnyítsen.— Olly ábrándos zenének kell ennek azért 
is lenn i, mint csalogány nyögdécselése méla holdvilágu éjeken. —

Férfiak remekei, ragyogva az ész és philosophia világától, többnyire a’ 
lélekhez vannak irányozva ’s azt ragadják meg hatályos szónoklatukkal. — Nő 
müvei meleg szívből fakadva szívhez vágynak szólni egyedül. —

Valódian nőileg érző szív csak gyöngédséggel teljes, érzékeny müveket 
teremthet. — Melly nő ez ösvényről letérve férfiakat illető philosophálásba mé
lyed , ’s a’ hideg észnek akar leczkéket szabni: vagy a’ szigorú bíró szerepét
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já tszan i, eltévesztő a’ pályát — mellyen haladva tán szívnemesbités ’s művelés 
által mulattatva használhatna, — ’s veszélyben forog magát nevetségessé tenni.

Ha valamelly mívelt szellemű hölgy meg nem elégedhetve azon korlátok
kal, mellyekbe a’ szűk valóság szoritá, túlemelkedik az élet mindennapiasságán 
’s a’ földi salakot levetkezve nemesb élvezetért hevülö lelkét a’ költészethez for
dítja, ez rá nézve boldogitó szellemmé válik. —

Költészet által csak jobbakká nemesbekké lehetünk, melegebben tanít az 
bennünket érzeni, hon-.’s emberiség iránt. Hivebben teljesitni bármilly nehéz 
feladattal összekapcsolt kötelességünket. Elvonja elménket a’ gyötrő gondoktól, 
— vigasztal hiúsult reményeink felett — ’s midőn éltünk végkép elsötétül, 
midőn egyenként lehullnak láthatárunkról világitó csillagaink , mellyek mind
egyikéhez egy szivélet vala kapcsolva — ’s már-már a’ h i t , r e m é n y  és s z e 
re t é t  oszlopai is ingadozni kezdenek, ’s előttünk nem mutatkozik már út a’ 
menekülésre, mint a’ halál még sötétebb örök éjjében — fóntart ez illyenkor 
bennünket e’ fájdalom lakta világból világosabb tündérhonba vezérelve, melly 
a’ dús phantazia ábrándképeivel van szinesitve. —

Egy férfinak számtalan út áll nyitva megsemmisült élettervét másként al
kotni, liiusult reményei felett vigasztalódni: Övéik a’ hon ’s népboldogitás bár 
terhes, de magasztos gondjai, gyüléstermeik szónokszékei, a’ philosophiának 
magát a’ fóldilét gondjain túltevő tanai. — A ’ vadászat zajától hangzó erdők 
’s bérezek rengetegei — az utazás jótékony elszórakozása — a’ tenger mérhet- 
len szabadtere — az újvilág Eldoradója. —■ Oh! de mi marad más egy hölgy
nek, mi őt e’ hiányos földi lét szenvedésein túlragadja, mint a’ költészet tündér 
templomába menekülni ? —

Ki ide fel tud emelkedni, bármilly vihar ’s vész zúgjon is körülte, annak 
szellemi élete csak szép és gyönyörteljes lehet. —

De hogy e’ rendkívüli jótékonyság — mit az ég kegye e’ földi élet szépí
tésére rendelt — befolyást gyakorolhasson felettünk, ahoz miveit szellem — 
nemeslélek ’s hőnérző szív kívántatik! -— Törekedjünk e’ kincseket jókor 
magunkéivá tenni, mit leginkább jeles költőink szorgalmas ’s figyelmes olva
sása által érhetünk el. —

A nyák! kiknek az ég gyöngéd leányokat adott, igyekezzetek az ö fogékony 
kebleiket a’ költészet megkedveltetése által művelni ’s nemesbitni. — Csak úgy 
lehetnek majd egykor a’ honnak hű leányaivá, csak úgy teljesíthetik ’s foghatják 
fel egész szentségében fontos hivatásukat: ha szivük nemesen érző , szellemük 
miveit. — — És ez élet súlyos próbákkal teljes utain gyöngéd lábaikat a’ kép
zelt örömvirágok helyett mi könyen tövisek sebezhetik , ’s mi üdvös leend 
illyenkor, egy olly A s y l  álland előttük tárva: hova a’ balsors üldözései elől 
menekülhessenek: ,,A’ költészet tündértemploma 1“

T. J o z e f i n e .

LEVÉLTÖREDÉK ERDÉLYBŐL. *)
H ........v a , jan. 13-án................ Bámulni fogsz, ha látod, honnan irom

levelemet. Harmad napja, hogy tőled elváltunk ’s már honn vagyunk! Egy jó
tevő tündér ragyogó virágokkal hintett felhőben hozott ide Pestről. Az út sima 
mint a’ tükör — vándorházacskánk nyilsebességgel repült, alig érintve a’ föl-

'“) E’ levéltöredék egyszerűen szép eszméit honunk leglelkesebb ’s legünne- 
peltebb nevű grófnői egyikének kegyéből van szerencsénk közleni, kihez e’ honsze
relemtől lángoló sorok írva vannak. Ki ne gyönyörködnék ez olly keresetlenül jött, 
’s mégis olly ragyogó érzelmek nyilatkozatában! Tehát van ott fenn a’ magasabb kö
rökben is hölgy, ki e’ szegény, e’ megroncsolt hazának elmondja: én szeretlek, rén 
büszke vagyok rád! Az isten jó , ki a’ havasok tetején is megtermeszti a’ legszebb 
virágot, — a’ havasi rózsát.

10*
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«.let; én legalább nem láttam azt ,  mert ablakaink ezerszinü gyémántokkal vol
tak bevonva. Nem láthatám az áldott alföldet, de szelleme átlengett ’s éleszté 
lelkemet, mint napsugár a’ dermedt természetet. Valahányszor lovakat váltánk 
’s átléptem a’ vendégszerető küszöbön , szivem mindig örömmel telt el. — Ma
darason, Fegyvernek és Hortobágy közt alig nyitottunk be a’ közös terembe, 
már üdvözölt bennünket egy csoport derék magyar ember. — Titike *) meg
előzött minket, ’s elbeszélte nekik, hogy édes anyja T . .  .i leány, hogy ő maga 
franczia, testvére, a’ kis Im re, pedig Pesten született, ’s azért magyar. „L át
szik , hogy magyar vér a’ lányka“, mondák ,,tűz lángol szemében — éljen a’ 
derék atya, anya, a’ derék gyermekek, éljen a’ nagy T . . . .  család, ’s csö
rögve emelték poharaikat és hangosan éltettek minket, a’ T . . .. ieket ’s a’ nem
zetet. — Viszonoztuk szivességöket: „éljenek a’ derék jászok ’s kunok“, mert 
a’ szives üdvözlők jászberényi barátaink vo ltak , a’ jászberényi évszázados 
ünnepély alkalmával egy T . . . .  né tűzte a’ szalagot zászlóikra. — „N em csak 
ezen pohár bort vagyok képes hazám egészségére kiinni, de véremet is kész 
vagyok ontani érette“ igy kiálta fel egy közülök ’s a’ többi lelkesen viszhan- 
goztatá szavait. — Megilletődve néztem utánok, midőn ezer áldás közt elbú
csúztak tőlünk. Képzelheted, milly lélekemelő hatással bir egy illy jelenet. Lel
kem egész nap ünnepélyt tartott ’s gyönyörű öszhangban volt vele a’ ragyogó 
nap, a ’ derült ég. —- A ’ hortobágyi pusztán ért bennünket a’ dél, ’s újra lel
kes magyarokkal találkoztunk a’ hortobágyi csárdában. — Este végbucsut 
mondottam a’ rónának; a’ nap leáldozott a’ végtelen láthatár m ögött, lángoló 
felhőcskék lebegtek az égen ’s egy bibor vonal futván végig a’ lióboritott síksá
gon , megtörődött ablakaink szeszélyes jégvirágiban. Ekkor kihajolva kocsink
ból, lelkesedésemnek szabad tért engedtem, mert elragadó látvány volt a’ bi- 
borfényü ég összeolvadása a’ végtelen térséggel — ’s ime elragadtatásom a’ 
kisdedeket is fellelkesité — egy fejecske a’ másik után emelkedett fel kis fész
kéből, élvezni akartak ők is , gyönyörködni a’ puszták magasztos jelenetében. 
Csengő hangocskák nyilvániták rokonérzetöket — ’s m i, kezetfogva fejecskéik 
felett, a’ fenséges természet színe előtt esküvőnk: hogy mindnyájunk élete a’ ha
zának leszen szentelve.

Észreveheted, hogy noha már szűk falak környeznek, még most is át
leng a’ puszták ihletés szelleme. —

TÖREDÉK.
KÖRÚT A ’ KÖRBEN: ESZMELÁNCZOLATA KÖRÜL,

vagyis
ÖSSZEFÜGGÉSTELEN GONDOLATOK,

MELLYEK A’ KÖRÖN KEZDŐDNEK ÉS A’ KÖRÖN VÉGZŐDNEK.
A ’ kör ,  tisztelt hallgatóim, nagyon régi intézet, és már a’ paradicsom

ban feltalálható. Ádám t. i. alapítá az első k ö rt, tagja volt minden állat , és ő 
mint e l s ő  e m b e r e  a’ világnak, volt annak természetes elnöke. Tudjuk, hogy 
akkor a’ marhák m é g  beszéltek, mint fájdalmasan érezzük, hogy sok Ízben 
m e g i n t  beszélnek.O .

Ezen első kör gyülde is lehetett, mi már a b b ó l  is világos, hogy Ádám 
n em  s o k á r a  e l a l u d t .  Álmában aztán az Úristen jobboldalából asszonvt 
csinált, és innen van megint az , hogy mai napig a’ j o b b  oldalon fecsegnek 
legtöbbet. Ezen jobb oldali asszonyok és a’ magyar asszony közt sok hasonla
tosság van.

A’ magyar asszony t. i. ollyan, mint a’ tokaji bor, azaz: édes és tüzes, — 
amazok pedig szinte mint a’ tokaji bor, többnyire külföldre adatnak el.

*) Az írónő három éves leánykája.
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A’ magyar asszony s z é p m i n t  az a n g y a l ,  amazok is oiij «nők mint 
az angyalok, t. i. a’ m e s é k n e k  h ő s e i .

A’ magyar asszony ragyogó mint a’ nap,  amazok is ollyanok mint a’ nap, 
azaz: m i n d i g  á l l n a k ,  ha az egész világ halad is körültök.

A’ magyar asszony ollyan mint az örökkévalóság , t. i. isten i, amazok 
is mint az örökkévalóság, t. i. megfoghatlanok.

És e’ hasonlatosság hidat képez , mellyen a’ körre térhetek á t , minthogy 
a’ kör az örökkévalóság symboluma, a’ honnan az van,  hogy a’ miénknek nem 
tudtunk végére járni. És igy nem mondhatja senki , hogy a’ mi körünk circu- 
lus vitiosus, mert attól meg nem szabadulhat az ember, míg mi a’ miénkbe be 
nem juthatunk.

Mindenféle nemzetnek van köre és nagyon jellemző, hogy miként szokták 
azt elnevezni. A ’német „Kränzchen“, az olasz „casino“ , a’franczia „ressource“ , 
az angol pedig ,,clubb“-nek szokta mondani az illyféle társaságot.

A’ német azért nevezi alkalmasint Kränzchen vagy koszorúcskának, mert 
csak a’ philisterség válogatott az unalom madzagától összetartott virágaiból szo
kott állani, vagy mert a’ legjobb serivót meg szokták koszorúzni.

Az olasz casinonak vagy házacskának híjjá, mert ha kék egétől, meg 
eredeti kiadású napsugáraitól megcsömörlött, egy casinoban keres menedéket, 
mert a’ casaja vagy házába nem mehet, nehogy felesége szeretőjét háborgassa.

A ’ franczia ressource vagy segédforrásnak kereszteli, mert az ő elérne a’ 
társaság, és ez kútforrása szellemi rugékonyságának. A ’ franczia társaság a’ 
legjobb, és még a’ franczia k ö z  társaság is sokkal többet é r , sok fényes aristo- 
cratiai társaságoknál.

Az angoloknál clubbnek czimezik az illyféle társulatot. Ez magyarul any- 
nyit tesz , mint klubb. Ezen társulatokból indultak ki a’ legnagyobbszerű válla
latok, mint p. o. Keletindia meghódítása és a’ Lloyd. Clubb különben buzogányt 
is teszen, és az angol clubbek kereskedelmi és iparbeli vállalatai csakugyan 
mind megannyi buzogányok voltak a’ continens iparának fején. A’ legfurcsább 
az , hogy az angol, mindent társulatok által viszen k i , és mégis ellensége a’ 
társaságnak. Ez ép’ olly ellenmondás mint az : hogy Magyarországnak legtöbb 
táblabirája van, és mégis olly keveset bír, vagy mint az: hogy a’ magyarnál 
igen sok dologban van ész, mint p. o. kert-ész, zen-ész , szem-ész , seb-ész, és 
mégis olly ritkán van ész.

Már hogy miért nevez a’ magyar egy illy társaságot körnek, ezt bajosabb 
meghatározni, mint általában nehéz megmondani: hogy miért tesz a’ magyar 
valamit? meglehet, hogy azért, mert a’ k ö r b e n  járkálhat az ember a’ nél
kü l , hogy haladnia kellene. Vagy pedig azért csinál magának k ö r t ,  hogy 
annál többször túlmehessen azon.

De mi nem akarunk túlmenni a’ miénken , sőt minél gyakrabban benne 
találkozni. E ’ kör a’ fiatalság jegygyűrűje legyen, melly azt szép egyetértésben 
tartsa össze. Csak hogy ez a’ házasság ne ollyan legyen, mellyben a’ felek 
összeesküvésére gyakran csak perpatvarkodás által lehet ráismerni. Sz., a’ ki 
ezen házasságot legtöbbször érinti, és különben olly bőven szereti magát értel
mezni, azt még sem mondta meg, hogy mellyik a’ férj és mellyik a’ nő.

És bizony csak ábrándozónak juthat eszébe alkotmányunkon javítani akarni. 
Nézzük csak, hogy mire törekednek ezek. Ok mindenek előtt képviseleti rendszert 
akarnak. De hát nincs-e képviseleti rendszerünk ? Dehogy nincs! minálunk minden 
képviselve van. A’ mágnások képviselik a’ magas aristocratiát, a’ nemességet képvi
selik a’karok és rendek, és a’hallgatóság képviseli a’ rendetlen népet. De azért ez 
nálunk nem rendetlenség, hanem nagyon is rendes valami. És ha komolyan megfon
toljuk a’ dolgot, a’ magyar hallgatóságnak annyira kárhoztatott zajossága csak 
hasznot hajt a’ statusnak. Először: ez által csak jó  o r g á n u m o k a t  lehet felkül- 
deni az országgyűlésre; másodszor: kénytelen a7 nemzet jogszerű követeléseit minél
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hangosabban előadni; és harmadszor: akár miilyen unalmasan beszélnek a’ 
szónokok, még sem aludhatik el senki. Végre a’ magyar hallgatóság, mostani 
magaviseleté által legjobban megmutatja , hogy őt meg nem lehet vesztegetni, 
minthogy ő semmiféle r e n d n e k  nem barátja.

«•
De észre veszem m agam at, hogy tisztelt olvasóim is már megeléged

hettek és tán úgy érezik magukat, mint Adárn a’ paradicsombeli gyüldében. Ideje 
volna tehát, hogy már egyszer a’ körre térjek vissza.

Hogy bebizonyíthassam: milly jó sikerrel hallgattam a’ mágnásokat, úgy 
mint némellyik, összefüggés és összehangzással nem gondolok — és szinte mint 
némellyik része akármi adózásra kész előzményei után egyszerre bizonyos indít
ványhoz á tu g ro tt, én is nagyot ugróm és ime itt termek a’ körben. Csak attól 
tartok , hogy tisztelt olvasóim azt óhajtják hogy másutt legyek.

De akár úgy van, akár nem — engedjék m eg: hogy néhány komoly szóval 
a’ körhez itt a’ körben, a’ körrel rekesszem be eszmelánczolatomat.

Midőn ezen társulatba összeálltunk önkiképzésünket, saját művelődé
sünket tartottuk szem előtt. És ez már jó je l , mert a’ miveltség megfordított 
viszonyban van az egészséggel. Ez utósó becsét akkor értjük csak , ha nem 
vagyunk birtokában, mig amannak becsét csak akkor méltányolhatjuk ele
gendően , ha már némileg birtokában is vagyunk. Midőn tehát ebbeli hiá
nyainkat elismerjük , már egy lépéssel beljebb vagyunk a’ miveltség szent 
templomában. Felejtsük el hogy különbféle megyékből vagyunk, és tekintsük 
csak a’ hazát. Mutassuk meg: hogy nem csak akarunk, de erősen akarjuk 
elérni a’ czélt, és ragaszkodjunk az egyedüli eszközhez : az e g y e t é r t é s h e z .  
Tiszteljük meg egymást és ne véljük magunkat nagyobbnak ha másokat lerán
tunk, hanem iparkodjunk emelkedni fólébök. Keressük mintáinkat körünkön 
kívül és ne lankadjunk e l , ha más nehány lépéssel megelőzött , haladjunk 
utána és haladjuk túl. Azért félre minden kisszerüséggel, félre minden szaka
dással: Jeligénk a’ d e á k  vires unitae agunt legyen és a’ m a g y a r  hazának 
méltó polgárai leszünk és ha még v i r i uniti is leszünk: akkor a’ magyarok istene 
áldó tekintetet fog vetni szépen törekvő fiaira. — S z a r v a d i  F r i g y e s .

POZSONYI HÍREK.
P o z s o n y ,  jan. 16-dikán 1847. IV . Erőnek erejével el akarják velünk 

szegény pozsonyiakkal hitetni, (?) hogy Budapesten nem is újdonság, ha csak 
nem pozsonyi, ’s hogy ott nem is ember, ha csak nem az országgyűlés színhe
lyéről érkezett. Szóval: a’ pozsonyi újdonságok ’s emberek ép’ olly hírre kap
ta k , mint az itteni kétszersült. Mindez igen szépen hangzik, de m i, kik jelen
leg az újdondászat nemes mesterségét üzzük, fejünket csóváljuk e’ hízelgő hi- 
tetgetésekre, mert — szívre a’ kézzel tisztelt pozsonyi collegák, — valljuk 
meg őszintén: hogy a’ pozsonyi újdonságok túl vannak becsülve, hogy azok 
roppant minoritást képeznek a’ pestiek ellenében , szóval: hogy az illy hírre- 
kapottságnak szivünkből szeretnök nyakát szegni.

E ’ kis előzményt körülbelül némi tájékozásul ’s mentségemül hozám fel 
azok irányában, kik e’ rovat kelendő czime (ha igaz!) által elcsábíttatva ez uj- 
donságüres levelem olvasásához fogtak. Ritka madár nálunk az újdonság, a’ 
vadászat pedig re á , generalis hajtóvadászatnak is mondathatnék. Mi pozsonyiak 
rég kivetkeztünk azon társalgási monomaniából, mellynek örökös alphája, az 
égbekiáltó „ h o g y  v a g y ?  Nálunk a’ mintlét kérdés alá sem kerülhetvén, mint
hogy mindenikünk jól tudja: hogy itt máskép, mint pozsonyiasan, — mi a’ cse- 
hülléttel synonym, nem lehetünk; itt az a’ kérdések kérdése : tudsz-e valami 
újságot ?
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’S e’ kérdéssel zaklatjuk, sajtoljuk egymást utón útfélen, természetesen 
eredménytelenül. Ivi pedig valamelly éhes újdondász körmei közé került , ijed
tében csak úgy szórja a’ borzadalmas újdonságokat, igy például saját füleinkkel 
hallottuk volt e’ napokban: hogy a’ Duna-parton egy juratusfő találtatott, ter
mészetesen kucsmában ’s kipödört bajuszszal, mihez csak egy liberális láb ’s 
egy conservativ . . . .  balkéz megtalálásának híre hiányzott.

Van pedig már nekünk is telünk , farsangunk, ’s országos üléseink újra 
megkezdődtek, lássuk tehát, e’ három tárgyból lesz talán szerencsénk valami 
újdonságot meríthetni.

A’ tél , ez elhozá fehér köpenyét, jégpánczélát, mihez fájdalom ! már ne
hány év óta a’ szükség és nyomor gyászköntösét is szokta csatolni. Egy pár lap 
pozsonyi költségeinket d 1/^ millióra számította k i, ’s daczára e’ tetemes öszveg- 
nek mindenütt a’ szükség és nyomor szomorú képeivel találkozunk. Az alsó nép
osztály, mellyhez a’ gazdagok asztaláról lehullt morzsák is alig juthatnak el, 
nyomorúan teng itt is, sápadt rongyfódte alakok állják körül az itteni zárdák 
a jta it, hol déltájban ingyenétel osztatik ki közöttük, ’s kiben a’ philantropicus 
érzelmek e’ nagyrészt társasági hiányok szülte szomorító képre sem ébredtek 
föl, azok járják be külvárosainkat , hol a’ nyomor legszivrehatóbb képeivel al
kalmuk leend találkozhatni. Pénz és munkahiány , e’ kettő a z , mi nemcsak az 
alsó osztályok nyomorát idézi elő, de melly még főlebb is kiterjeszti nyomasztó 
hatását. Vegyük csak tekintetbe azon szegényebb ifjak helyzetét, kik megyék
től küldve nincsenek , kik munkakeresés miatt jöttek az országgyűlésre, ’s mi
után az országgyűlési irományok nyomatnak, egyik keresetáguktól megfosztva 
lévén, legszomorúbb kilátások közt ide szorultak. ’S nem kevés ezeknek száma, 
habár csak kis töredéke a’ malecontantok azon nagy seregének, melly nálunk 
az iskoláit végzett, ’s diplomájával kenyér nélkül maradt iijakból áll, kik Pesten 
’s az ország minden részeiben szétszórva tevékenytelenségben, csüggedezve néz
nek a’ legszomorúbb jövő elébe. E ’ lapokban közlött uticzikkeimben , közelről 
érintőm a’ magyar ifjúságnak ez abnormis állását, a’ kenyérkereset k ifo rrása i
nak szükségét, az elhagyottságot, mellyben hazánkban a’ legkitűnőbb tehet
ségű ifjúnak i s , iskolai pályája bevégezte után nyomorúan küzdenie kell. Nem 
akarom ismételni e’ szomorító képet, csak azon óhajtásomat fejezem k i, vajha 
a’ hon atyjai egy tekiutetet fordítanának a’ haza ifjúságának e’ nyomasztó 
helyzetére, mellybe nem saját hibája, de a’ nemzet atyátlankodása miatt jutott, 
a’ nemzeté miatt mondom, melly a’ civilisálódásnak örvend ugyan, de c i v i- 
l i s á l t  f i a i t  el  n e m  t u d j a  t a r t a n i . * )

Az országgyűlési ifjúság segélypénztára már eddig is néhányszor igénybe 
vétetett — ’s a’ jóakarati részvényeseteknek alkalmuk volt szerencsétlenebb 
sorsú ifjú bajtársainkon — bármi kis részben is — segithetni ; mit az illetők 
feladatukhoz hiven teljesítenek is. — — Majd az Allgemeine-ban elvárjuk di
cséretünket — a’ sógornak úgy is nagy kedve van velünk kötelőzködni — mint 
ezt legközelebb tanusitá, midőn hihetőleg valamelly szökevény hausirernek — tán 
még kr. u. születése előtt Írott czikkjét — most adá ki. Köszönjük a’ jóaka
ratot Herr Vetter — csak igy — e’ modorban továbbra is — igen megtisztelve 
fogjuk magunkat érzeni! — Minthogy már az országgyűlési ifjúságnál vagyunk, 
szóljunk valamit körünkrő l is , melly f. hó 16-kán nyittatott meg egész ünne
pélyességgel: noha már újévtől kezdve tartattak számosán látogatott franczia 
leczkéink — ’s lapokat is olvashatánk ben. De ünnepélyes megnyitása csak ma 
ment véghez. A ’ kör alapszabályait érdeklő közgyülésezés után a’ kitűzött pro
gramra szerinti felolvasások ’s szavalatok élvezetteljes estvét szereztek mind
nyájunknak. — Legelőször olvasta Székely József. — T r o n b e s z é d  az 
o l v a s ó  k ö r  s z ó s z é k é b ő l  — melly zajos tetszéssel fogadott igen jeles hu-

*) Csak nem akar ön tán a’ sült galambokra czélozni e’ szavaival ? — S z e r k
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raoresket sajnálom hogy egész terjedelmében nem lehet itt közlenem, mert 
mint maga a’ felolvasó előre bocsátá, az  e g é s z  u g y a n c s a k  e g y  k i s  tréfa, 
de k o m o l y  és v a l ó ,  ’s ha hosszúra nyujtanók, lehet, hogy •— mint a’ német 
mondja — er würde dabei das Kürzere ziehen; ’s ezért bocsánatot kell kérnem, 
ha ezúttal a’ szerző felolvasását helyenként fogjuk követhetni . . . .

A’ trónbeszéd — mond a’ felolvasó — az országgyűlések prológusa. Azért 
meg fogják engedni önök : hogy az élőbeszédek természetéről szóljak. Az élőbe
szédekre keveset adnak, senki sem olvassa, hasonlítnak azon tükörhöz, mellyről 
azamalgama lekopott,’s azért senki sem nézi meg magát benne, vagy azon bureau 
d’esprit-hez , mellyben csak nehány kósza lélek voltigierozik. Az élőbeszédek 
teli szoktak lenni ígérettel, mentegetődzéssel, jóakarattal; óhajtással, remény
nyel ’s a’ hálának még nehány légiói . . . , mellyek szépek , sokatigérök, ked
vesek, mint egy sm aragd, de aztán próbájuk is az, mi a’ smaragdé, t. i. a’
legmelegebb lehellet alatt is hidegen m aradnak ........... Az élőbeszédek hosszúk,
unalmasak, mint egy egyptomi, vagy még inkább chinai alphabet, melly- 
nek »-t a’ bölcsőben, «-ját a’ koporsóban tanulja meg az ember. . . . Sok ember 
csupa élőbeszédből áll . . .  . ezek hasonlítanak azon katonákhoz, kik mindig ké
szülnek , de soha sem harczolnak. Udvarlásközben rendesen az első kézcsókig 
mennek . . . .  , akkor a’ tettet szóba fojtják. . . , azért örökké a’ levegőben ma
radnak sat. . . .

A’ trónbeszéd egy fokmérő, mellyen az időjárási észrevételek történnek. 
Hanem természetesen sok függ a ttó l, minő érzékenységgel bír valaki a’ tárgyak 
ir á n t , mert épen úgy vannak szegletes szivek, mint vannak szegletes fejek.

,,De ezek régi idők — folytatja később a’ felolvasó — a’ jámbor Aesop 
rég’ sírjában nyugszik; bár az okos szolga szerepében nálunk is föllépett egy 
osztálya a’ népnek, választván t.i.— hegy megint a’ mesét idézzem — az élelmi 
szereket az úti pogyászból, a’ felosztás alkalmával, mit mi k ö z ö s  t e h e r v i 
s e l é s n e k  nevezünk. Es ez a’ legfontosabb tárgy a’ mi trónbeszédünkben, 
mert bár mennyire jó lábon álljunk is a’ külfölddel, a’ mennyiben t. i. egész 
Európában incognito commis voyageurs-ök vagyunk , — végtére is az adó, az 
t. i . , hogy mindenki adjon, első lépése kiindulásunknak. Ez a’ mi népünk , igen 
derék, igen jó nép , hűsége ollyan ré g i, mint ó bora , csak hogy más issza ki 
a’ poharat, mellybe az ó bort töltjük; mindegy . . . .  legalább a’ mi egészsé
günkre issza ki................

A ’ nép képviseletére nézve szinte idecsatolták tervünket. Eddig a’ political 
jogok gyakorlata megyegyüléseinken hasonlított a’ samum szélhez, az embernek 
mindig a’ fejét kellett eldugni, hogy ama’ veszedelmes szél bárminemű alakban 
ne érhesse................

Sok panaszt hallottunk a’ lotteriák és bankjegyek ellen. Azonban erről 
nem szólunk, miután tudjuk, hogy sokan vannak, kik a’ viaszbáb előtt is resz
ketnek. Óhajtjuk magunk közt megtartani a’ szerencse istennőjét — a’ mit a’ 
véletlen adott nekünk, azt csak a’ véletlen tarthatja meg. És nem is látom okát, 
hogy a’ papírpénz ellen kikeljünk, miután még eddig senkinek sem jutott eszébe : 
hogy a’ papírnemesség — vulgo annalis — és papír-szerelmek ellen kikeljen. 
Ez utóbbi művészetünket tenné tönkre, ’s mi nem akarunk ellenszenvet a’ fel
világosítás ellen — bár hatalmunkban állana is az ébredő érzelmeket és gondo
latokat visszafojtani, miután a’ fojtási jog — vulgo statárium — kezeink közt 
van. A’ visszafojtott ellenszenv ollyan, mint a’ farkavágott kígyó; még naplemen
tekor is él................

És most átengedem szeretett népemnek a’ szabad tanácskozási tért, 
szántsa, vesse és boronálja be azt, hogy a’ hol az eke még föl nem hasogatta, 
hasogassák föl azon éles hangok, mellyek a’ szivekig és velőkig metszenek........

tjÉs ha ez egész nem trónbeszéd — mond bezárólag a’ fölolvasó — oka, 
hogy ez a’ szék nem trón, ’s a’ felolvasó nem király. De itt ez a’ szék trón lesz,



ha öszvetartás állja körül — és korona lesz a’ trón fölött — ha kegyetek őszin
tén fogják szeretni a’ hazát, és a’ sceptrum sem fog hiányzani a’ miveltségben, 
melly e’ körnek egyedüli czélja ’s melly hogy eléressék — jóakaratuktól függ. 
— — Ezután — e’ sorok írója szavalá  „ M a g y a r  é l e t b ő l “ czimü versét; 
Lauka G. S p a n y o l  r o m á n c z  czimü saját humoristicus költeményét — csak 
Marquis Montkor és imádott Gazellája azon alakok, kikhez e’ maga nemében 
páratlan kis románcz hőseit Don Gunarost ’s Donna Stellát lehet hasonlítani.

Makay Petőfinek ,Nép nevében0 czimü költeményét , a’ szavalás a’ mű 
jelességének megfelelő volt.

Ezután szavaltak még részint saját, részint idegen müveket: Tomka, Már 
és Funták urak.

Berekesztésül Szarvadi Frigyes, igen jeles „ E s z m e i  á n c z o l a t á t  a’ 
k ö r r ő l ,  vagyis k ö r u t a’ k ö r b e n “ olvasá föl. Melly gyönyörű , csípős kis 
humoresket, ha bár töredékesen — levelemhez csatolva közlöm.

Mindenki megelégedve ’s azon óhajtással keblében távozott az ünnepélye
sen megnyitott országgyűlési ifjúság köréből, vajha minél többször alkalmuk 
lehetne illy szellemdús , barátságos estélyekben részesiilhetniök.

Most újra fölveszem levelem fonalát ’s áttérek a’ farsangra. Még eddig a’ 
pozsonyi farsangról keveset beszélhetünk, a’ m ágnási, követi ’s ifjúsági bálok, 
mellyek valószínűleg fénypontokat képezendnek, még csak keletkezőben vannak. 
Hatalmas előkészületek történnek pedig az idei farsangra mindenfelé, majd 
minden utczában egy-egy táncziskola, falragasztmányainkról csupa tánczmesteri 
hirdetéseket olvashatni, mindenki tánczol — vagy tánczoltat.

Múlt vasárnap, azaz: 9-én,  mint a’ hirdetményen olvasható volt, „szá
mos érdemdús művészek és műbarátoknak becses együtthatásával a’ városi 
tánczteremben nagyszerű magyar-német dal- és zene-hangversenyt rendezett 
Stoffregen Lajos, a’ helybeli dalárdának alapítója és kormányzója. A’ hirdetmé
nyen „ d ö r m ö g ő  h a n g o k r ó l ,  60 férfiegyénről, nagyszerű kardalról sat. volt 
szó. Ezt látnunk, ezt hallanunk kell— gondolám. ’S a’ nagyszerű hangversenyre 
jegyet válték. A ’ teremben csikorgó hideg — mint valami farkasveremben — mit 
sem tesz, biztatóm magam, majd fólmelegülök az „érdemdús művészek és mű
barátok előadásinál“ hisz’ valószínűleg ők is e’ melegítésre számítottak. És vár
tuk ekként fogvaczogtatva a’ fólmelegítő előadást, hallottuk a’ nyitányt, láttuk 
ezután a’ 16 művészt, kik" a’ Fóti dalt énekelték, hosszú vállakig fityegő hajak, 
halvány arczok, művészi kiállítás, ’s a’ hang, az ének ? Erről még bajos Ítéletet 
hoznunk, fele is elfagyott a’ levegőben, míg füleinkhez érhetett, csak a’ „sze
relem“, legmelegebb érzelmek e’ fagymentes szava verdesé ollykor halló érzé
keinket, de szivünkbe iszonyú h mellékleteivel, mint s z h e r h e l e h m  sehogy 
sem férhetett be. — A ’ Fóti dalt követé „O du mein Mond in stiller Nacht“ 
románcz d ö r m ö g ő  h a n g g a l ,  már inkább helyén volt a’ művészi külső , a’ 
dörmögő hangok, oh ez elbájolá sziveinket, ’s édes képzeletekbe ringatott; — 
láttuk a’ szűk utczát hosszú csatornás házaival, félig nyílt ablakával, a’ házak 
fölött az éj sápadt menyasszonyát, kihez az ,0  du mein Mond‘ túlszellemiilt 
hangjai fölkapaszkodtak;az éji csönd, a’ regényes félhomály, minden képzetünk 
előtt vo lt, még a’ kedélyes háztetőkön érzelgő pár szerelmes macska sem hiány
zott képünkből, de a’ zene, a’ dal elhallgatott, ’s mi a’ német sentimentalitás 
holdvilágba ragadó csúcsairól ismét a’ hideg terem közepében valánk. ’S igy 
ment ez magyar ’s német változatokban egy óráig. A ’ magyar dalok elkínoztat- 
tak , na de hogy ! Szomszédim ugyan azt susogták erre mentségül, hogy az ér
demdús művészek nagyrészt a’ helybeli lyceum tagjai, egy árva szócskát sem 
tudnak magyarul kimondani sem, perse már ez más,  de hát ki a’ manó kény- 
szeríté őket? Tiszteljük a’ jó igyekezetét, de e’ magában nem elég az illy n a g y 
s z e r ű  hangversenyre!

De tréfa a’ mi tréfa — tiszteljük mi Stoffregen urnák fáradozásit a’ zene
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és dalmüvészet körében ’s becsüljük nemes lelkesedését— miszerint a’ sziklából 
is — nem vizet, de hangot akar kicsalni. De lia már a’ c-c is-nél lévő tanit- 
ványival ’s mübarátival, csakugyan nyilvánosan akar — még pedig két p. ftos 
hangversenyben föllépni — hagyjon békét a’ szegény magyar daloknak, mellyek 
neki mit se vétettek — ’s ne énekeltesse legalább tanitványival — magától in
kább szivesen hallanák, mert ügyességéről ’s jó hangjáról alkalmunk volt meg
győződni — ’s főleg ne kövessen el apostasiát a’ német dalokon, mellyek szö
vegét magyarra fordittatá — magyar vers — német zene — — e’ megtisztelést 
nem érdemeltünk ! —

Hunyady László végezetje meglehetősen énekeltetett. —
Ugyané’ nap estéjén volt az első álarczos bál a’ redout teremben. — Volt 

benne egy álarczos ’s vagy 20— 25 fiatal ember — bátran akár nyulat lehetett 
volna a’ teremben kergetni — később, mint az első romaiak, hogy egy kis táncz 
kerekedhessék — nőkről kelle gondoskodni —a’ karzat megtette, a’ mit tehetett. 
Sokan rósz néven vették — hogy később az ifjak szivarra gyújtva sans gene 
viselék magukat — de botrány ’s kicsapongásról szó sem tétethetik — igaz, 
hogy a’ szivarozás sem volt helyén — de ha már befizetett az ember, ’s a’ báli 
élvezeteknek hire sem volt — esak nem kívánhatja senki hogy fedetlen fővel — 
glace kesztyübeu, a’ legnagyobb gyöngédség ’s delicatessel tegye a’ szépet va- 
lamelly tükör előtt maga magának. — Reményijük, később látogatottak leend- 
nek e’ táncz vigalmak is. —

Országos üléseken — a’ mágnásoknál fönforgó adóügy lánczolja le a’ 
közfigyelmet — az alsó táblánál Kossuth Lajos ujabbi lelkes szónoklatakor — 
az országgyűlésen még eddig illy nagyszerűen nem nyilatkozott lelkesedésnek és 
általános meghatásnak valónk tanúi.

Lelkes követnőink egymásközt társalgási estélyek adására egyesültek, 
melly czélra külön szállást is vettek föl. — Mint hisszük : ez estélyek hatalmas 
öszpontositói lesznek szétszórt társaséletünknek — jövő levelemben erről rész
letesebben. — B e r e c z  K á r o l y .

NEMZETI SZÍNHÁZ.
Jan. 22. S c o t  n e m e s .  A’ franczia nép , ha színházba lép , közvetlenül 

mulatni akar, végig nyúl az élvek dagadó kerevetén, de szívandalító ábránd
körbe soha nem sülyed e l , — az illusio csillámszárnyú pillangóit el-elröpkedteti 
ugyan szemei előtt, de azért szemei mindig megtartják éber villanatjokat, és 
nem kisebb a gondja szép szomszédnőjére, mint a’ darab folyamára, az előadó 
színésznőnek arczjátékát nem kisebb bírálói figyelemmel kiséri, mint annak kis 
lábacskáit (ha t. i. nem nagyok), mü ’s előadásra hangosan szórja remarquejait, 
az elragadó helyekre lábaival tombolván diadalt. Illy közönségnek ir a’ franczia 
drámairó ’s ö óvakodik félresikolni a’ nép közizlésitöl, mert keblének eszménye, 
dicsvágyának koronája a’ népszerűség. í r ,  hogy tessék, — innen van aztán, 
hogy &’ franczia iró többet tépelődvén az öt körző külélettel, benne idealtiszta 
költői ér ritkábban fakad, phantasiaja embereken ütödik meg, — műszabály
zatoknak rabja lenni nem ak ar; pezsgő vére ’s az őt körülvevő élet nem engedik 
soha önmagában elmélyedni. Lelkében, mint a’ camera obscura vászon-asztalán 
a’ kiilélet alakjai mozognak , és fűződnek össze elmésen odavetett csoportulatok- 
ban; igy, midőn teremt — a’ toll lévén nyelve az iró lelkének — ugyanezen 
alakokat adja vissza kissé átlátszóbb színezettel müvében, nála a’ phantasia 
szegett szárnynyal nyugoszik, ’s helyette a’ szellem ruganyossága működik. 
Az élénk párizsi élet arabeskek tarkaságában nyújtja az eszméket, á’ franczia iró 
gyúlékony eszével földolgozza, ’s az összetolult gondolatok csatornái megnyíl
nak; születhetik-e igy egyéb, egészséges életiséggel biró műnél, melly az egy
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szemmel telepillantliató életet elragadólag hűn copirozza , melly leleményessé
gével önkénytelenül kedvre igézi a’ leghidegebb arczú criticust, — de viszont 
élvvágyunkat csak az élet kis aprólékos jou-jou-jaival akarja kielégíteni, rej
tettebb aknáiba nem vezet, — virágokat szór elénk gyökér nélkül; — és meg 
kell vallani, hogy ez leginkább van ínyére a’ nagy tömegnek, ’s nem-e csak ez 
czélja az ujabbkori franczia drámairodalomnak, hogy sokaságot szerezzen, kö
zönségének ínyét édességekkel ingerelje? Egy nemzetnek írója sem tartja olly 
figyelemmel közönsége lelkületét, műizletét, mint a’ franczia ; ő tud ja, ha kö
zönségének túlmagasan fölébe emelkedik, elhagyatnék, — neki pedig ren- 
getegi vadgerleként búgni ellenszenve.

Ok leguillotinirozták a’ német sentimentalismust, — látták , hogy a’ sen- 
timentalisták geniusában nincs ín és csont; lá tták , hogy pityergés és aprólékos 
liiuskodás férfilelket nem vonzhat, melly tudja , mi az élet komoly föladataival 
’s czéljaival. A ’Sentimentalismus beteges lélek elkényesztetett szellemgyermeke.

Racine iránt pietással viseltetik a’ franczia közönség, — de e’ kegyelet 
hasonlít ahoz, mint millyennel megboldogult nagyanyánk emlékéhez csatlako
zunk. Racine költői iskolája nem egyéb a’ pseudoclassicismus copiajánál, hiány
zik belőle a’ valódi antik szellem, helyesen ítél róla Bulwer, midőn ír ja : hogy 
ő a’ régiségóriásképeit épen úgy copirozta, mint egy rajzot az iskolás lány, 
midőn ablakon át veszi le.

Ezekből sarjadt az eredmény, hogy a’ franczia drámairodalom azon téren 
igyekszik magának gyökeret vern i, mellyen jelenleg mozogni látjuk. A ’ német 
sentimentalismust megveti, mert ha közönségének szilárdult lelkületére hatni 
akar, viharral kell abba markolnia, selyemkeztyűs czirógatással sírásra fakasztni 
nem képes, más részről a’ Racine költői iskoláját, melly magas czéljára utat 
törni gyönge volt, Pantheonjába helyezi ’s canonisálja hamvait! Életölelő pezs
gővér borostyán koronák fűzésében unalmat lel,’s zárt sarcophagok fölött lámpa 
lenni nem óhajt, világa bár örökéletű legyen.

Hogy ezen irányában a’ franczia drámairodalom, mellyben a’ lélektani 
mélység olly vízszinesen van alapítva , a’ jellemfestés olly fólületesen kezeltetik, 
drámabősök mint tortákra bigyesztett alakok kerekitetnek ki; hogy illy irányban 
shakespearei teremtés soha be nem következik, elvitázhatlan igazság. Én ez 
iránynak nem vagyok vak ellensége, de hibáinak ’s gyökeret vert gyarlóságai
nak tönjénezője sem, — "megengedem, hogy az élet festésében elevenebb szí
neket használni ők tanítottak, — de viszont mindig inkább szerettem volna, 
hogy plasticus becsű szobrok állíttassanak föl a’ passió szent ünnepein, mint 
hogy — mint Némethonban — ugyan ez ünnepekben piros szalaggal czifrázott 
’s fénypitykés köntösű gyerkőczök szerepeljenek Krisztus és Pilatus képében.

A’ ,scot nemes4 franczia vígjáték , ez is , mint megannyi ikertestvére cse- 
lekvényegyszerűség; remekül csomózott bonyolítás, shakkszerűleg kiszámolt 
elhelyezés ’s elmés dialógjaival olly kedvesen oda hízelgi magát szem és füle
inkbe , hogy szinte a’ már alvásra hanyatló gázvilágításnak is vidorabb lobogá- 
sát lá tjuk , ’s olly otthonosságba helyeztetünk át á lta la , hogy szinte kedvünk 
kerekednék a’ játszó személyekkel komázni, ’s szűr alatt tett megjegyzéseinket 
nyíltan elmondani azon Károly királyoknak, Buckingham herczegnek és Chif- 
fincheknek, mert hiszen ők is csak úgy beszélnek hozzánk, mintha egy konyhán 
főznének velünk, — és ez igen szerencsés természetűk ezen franczia vígjátékok
n a k , lehetlen rájok haragudni, pedig a’ szép hölgynézőknek a’ kétértelmű mon
datok minden nyomon egész mértékben arczaikra csalják szűzvéröket, és mégis 
olly hamisan a’ fűibe fúródnak, hogy az éji toilettnél is akaratlanul viszhangoz- 
nak emlékökben.

Azt hiszem, az ujabbkori franczia drámaíró akarattal mellőzi, legalább 
akarattal ki nem czégórezi a’ színpad azon magasabb irányá t, melly szerint 
mindenben közvetlenül a’ bajporos morál szónokszékévé, ’s az idealizált élet
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alkalmazni. Torzonborz parókákkal óvakodnak a’ nép körébe lépni, mert igy 
bajosabb lenne önmagoknak megnyerni, midőn aztán körükbe fúródtak, van 
gondjuk re á , hogy müveikben azon tableaux-k, mellyek javításra czéloznak, 
fölismertessenek.

A’ szóban levő műben is milly finom satyra minden bűn önmagára.
Mi az előadást illeti, az eléggé egybevágó ’s gördülékony volt. László úr 

a’jámbor scot nemest r e m e k ü l  személyesitó, — igen helyesen tenné azon
ban: ha tépelődését ’s zavarát nem mindig szokott manirjában lábai ide ’s oda 
tépegésével fejezné k i, ez játéka routinjábul sokat levon.

Egressy Gábor úr ma is megmutató, hogy tehetségének nincs kis szerep, 
mert mindenkor igaz marad a z , hogy bármilly tökélyes mü sem lép életbe, a’ 
színész másodteremtése nélkül.

Lendvay úr a’ kéjencz Buckingham herczeget, sok kecsesei játszotta.
Szigeti úr jól teszi hogy halad, és e lő  l é p é s  é t  sietteti — csak ezt a’ 

,scot nemes4 második felvonásban ne tegye, mert ma úgy ajtóstúl rohant be, 
hogy szegény Quin Nellinek alig marad ideje elrejtőzködni.

A ’ darab párhelytt hoszadalmasnak látszott, de ez nem annyira az elő
adók, mint Dumas, a’ regényíró hibája.

A ’ páholyokat hajdan Vajda Péter ürhelyeknek akarta nevezni. Látnoki
lélek !

A’ zenészek helyre akarják ü t n i  hibájukat, hogy fólvonások közt 
eddig egy becsületes magyart sem húztak, — ma a’ 2-ik ’s 3-ik felvonás közt 
egyszerre két — francziát játszottak. D o m i n o .

MI HÍR BUDÁN?
— Farsang van! ’s ezt az egyet, ha mi nem mondanék is , megmondaná 

a’ kalendáriom. És pedig minő hosszú farsang. Negyven óv óta nem volt illyen 
hosszú. Tánczol és vigad minden lélek szent kötelessége szerint. A’ miilyen 
szent kötelesség nagypénteken mákos laskát és lencselevest enni, a’ miilyen 
szent kötelesség husvétkor piros tojást főzni ’s rózsavízzel locsolni, karácson- 
estején éjfélig kártyázni, ép’ olly lelkiismeretes feladat az egész farsangot végig 
tánczolni, végig hegedülni, akár van az embernek jó kedve, akár nincs. Az 
ember elhiteti m agával; hogy most mulatni kell, mert farsang van , és mulat. 
Fejébe veri m agának, hogy most meg kell házasodni, mert farsang van, és 
megházasodik ’s három hét múlva azután következik — a’ böjt.

— Tegnapelőtt volt az ifjú urak b á lja , azelőtt volt a’ kereskedők bálja, 
még azelőtt a’ tisztviselők bálja, holnapután lesz az e. kör bálja, azután az 
orvosok bálja , még azután a’ jogászok bálja, ismét azután a’ casino bálja, még- 
még azután a’ mágnások bálja, legesleg még azután pedig tudja isten kinek a’ 
bálija?

Ez mind nagyon szép, mind nagyon előre segíti az összeolvadást. Hanem 
ez még mind nagyon elementáris nagyszerűség. Már a’ chinaiak ezt sokkal 
többre vitték. Halljuk csak, hogy tartják a’ chinaiak a’ bálokat? :

I tt  perse minden a’ maga sorjában szokott menni. Senki a’ más útjára 
nem lép, senki a’ más bőrébe nem is kivánkozhatik, — a’ varga fia szinte csak 
varga lehet, a’ borbélyé borbély, a’ hajdúé hajdú és a’ mandariné mandarin. 
Ebből természetesen következik, hogy Chinában külön tartanak bálokat a’ var
gák , külön a’ selyemszövök, és külön a’ mandarinok.

Az első bál farsang első hetében tartatik , ezt a’ mennyei birodalom ker
tészei adják, a’ rendes öltözet sárga sipka, piros jankli, kék salavári, zöld 
lebernyeg és lilaszin papucs. Társalgási nyelv a’ mandzsun
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A ’ második bál a’ mennyei birodalom csengetyűkészítőié, — szabálysze
rinti öltözet hegyes papucs , sárga köpenyeg, hegyes sipka. Köpenyeg nélkül 
megjelenni illetlen dolog. Társalgási nyelv a’ hiou-huang , a’ ki más nyelven 
szól, kidobatik.

A’ harmadik bál a’ mennyei birodalom veszekedéscsinálóié. Valaki azt ne 
higyje: hogy ezek prókátorok; nem, hanem ezek tanítják meg a’ sáskákat vias
kodni, melly mulatság ugyanaz a’ chinaiaknál, a’ mi nálunk a’ ballet és cir
cus. Ezeknek három czopfot kell viselni és kecsegeorrú papucsot, czintányér- 
alaku sipká t, az egész bál alatt csak e’ két szót szabad kimondani: hu ! és ju h ! 
Ez a’ társalgási nyelv.

A ’ negyedik a’ jövendő-mondóké, öltözködési szabály: hogy a’ köpeny 
alól csak az ember orra és körme hegyének szabad kilátszani. Ez az etiquette- 
hez tartozik.

Az ötödik a’ tizedrendű mandarinoké. Sipkájuk van három egymás tete
jében, ruhájuk sárga , hátán pávatollrend, hasán három sárga gomb. Beszél
niük egy szót sem szabad. Ez az etiquetthez tartozik.

A’ hatodik , hetedik, nyolczadik sat. bált továbbá a’ kilenczed, nyölczad, 
heted sat. rangú mandarinok ad ják , kik egymástól csak abban különböznek, 
hogy rangjuk fokozatához képest fejükön több sipkát, hátukon több pávatollat, 
és hasukon több sárga gombot viselnek ’s többet kell hallgatniok, mint ama
zoknak. Ez az etiquettehez tartozik.

Ezeken kívül jönek még a’ mennyei birodalom kéményseprői, mézesbáb- 
készítöi, esztergályosai, magyar és német szabói, csutorakészítői, hentesei, 
könyvkötői, rézöntői, vasfaragói, énekesei, ácsai, kőművesei, földi és vízi 
katonái, ’s minden rendű és rangú művészi osztályai, mellyek — kiki a’ maga 
megkülönböztető öltözetében és rendjeleivel , külön-külön bálokat ta rtanak , és 
— jól mulatnak benne, — legalább a’ chinai etiquette azt parancsolja...........

Szent Carneval, miilyen hátra vagyunk mi még a’ chinai etiquettetől.
Mondják ugyan, hogy nálunk is szándékoznak még illyforma bálok ke

letkezni :
1) Szőkék bálja. Annak meghatározása : hogy ki szőke, ki nem szőke ; 

ugyanazon választmányra fog bízatni, melly az írókat és nem-irókat szétválo- 
gatandja.

2) Magasak bálja; férfiak mértéke 5 láb 10 hüvelyk; nőké 5 láb 3 
hüvelyk.

3) Vizivók bálja. P róba: 12 pohár víz.
4) S. betű bálja. Résztvehetnek benne, kiknek nevök S. betűn kezdődik.
Mind ezekből pedig csak az tűnik k i, hogy nagyon mulatunk,szépen mu

latunk , de még sem ollyan nagyon szépen, mint a’ chinaiak.
— Lichtenstein mnemotechnicus múlt szombaton egy hete tartotta az el

lenzéki körben első felolvasási próbáját számos és díszes közönség előtt, ’s ez
úttal a’ hallgatók közcsodálatát és méltánylatát vítta ki magának. Az emléke
zet-művész szándékozik magánytanítási órákat is adni ittléte rövid ideje alatt. 
Kik művészetét elsajátítni szándékoznának, 10— 15 személyből álló társaságot 
képezve e’ czélból bennünket méltóztassanak értesíteni, az időről és helyröli 
intézkedés szabad tetszésükre hagyatván. A’ tanítási díj ezen a’ külföldön is 
hévvel fogadt művészet megismertetéseért 5 p f t , mennyit az emlékező tehetség 
talizmánjának titkai csakugyan megérnek.

— Lapunk múlt számában említést tevénk egy mészárosnéról, ki múlt 
évben fiatal emberhez ment férhez, ’s most halva fekszik és halála gyanús. — 
E ’ közleményünk következtében e’ napokban egy úri ember meglátogatott ben
nünket azon panasztétellel: hogy e’ h í r  n em  i g a z ,  mert elsőben az ő fele
sége nem volt mészárosné soha , másodszor , mert még most is él. Az Isten 
éltesse számos esztendőkig! Mi részünkről semmi nevet sem neveztünk ’s tiszte
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lettel kérünk minden élő embert, hogy a’ mit mi a’ halottakról mondunk, He 
vegye magára , mint szinte minden jólelkű házas em bert, kinek felesége nem 
mészárosnó és életben van , hogy azokért, miket mi egy özvegy emberről, ki
nek felesége mészárosnó volt, mondánk, szűnjék meg haragudni.

— Megjelent a’ Kör albuma: Ellenőr czim alatt.
— Rózsavölgyi meghalt! Édes bús szelleme örökszépségű dalai szivvel- 

beszélő hangjaiban élni fog. E ’ szép dalokért neki a’ haza eddig semmit sem 
adott; most már legalább nyugodni fog, jutalmul — a’ miért fáradott.

— Az árnyékszinház körül és belül sanyarú idők járnak. Egyik a’ má
sikat lopja. Rossz omen, ha egyik varjú a’ másik szemét ássa. Nem vagyok 
próféta, de azt az egyet mondom: hogy megrovidülend árnyéka ez árnyékvilág 
ban az árnyékszinháznak.

— Jan. 26-án a’ vácziutczában egy úr elesett a’ jégen , úgy kellett neki, 
minek néz annyit hátra, mikor a’ más felesége megy el m ellette: máskor nézzen 
a’ lába a lá , ne a’ kalap alá: aztán ne akarjon politizálni, ha nem ért hozzá, 
mert úgy esik el ’s ha már egyszer politicába üti az o r rá t, hát ne forgassa any- 
nyit szél irányába a’ köpenyeget, mert úgy dönti fel a’ szél; — már most kel
jen fel és poroltassa ki magát.

—Mai számunkkal van szerencsénk fenséges nádorunk páratlan szépség
gel rajzolt arczképét tisztelt közönségünk kezébe juttatni. Iparkodtunk: hogy 
e’ nagybecsű műmelléklet, mennyire lehet, lényegesebb törés nélkül jusson a’ 
bírni óhajtók kezeibe.

— Egy epigramm levele a’ túlvilágról. -— Tisztelt szerkesztő úr! Volt 
szerencsém ezelőtt két esztendővel önnek lapjában világot látni. — Én eredeti
leg drámaszöveg valók. Születésem órájára ugyan már nem emlékszem, de any- 
nyit jól tudok: hogy alkotóm nagyon megsoványkodott a’ teremtésben , midőn 
a’ világra hozott. Barátjai, kiknek mint drámát bemutatott, azt mondák neki: 
hogy erre nem vagyok alkalmas, csináljon belőlem novellát. A ’ jámbor szót 
fogadott, újra bedagasztott ’s kisütött novella képében. E ’ novella ön kezébe 
jutott. Ön e’ novellában azt fedezte fel: hogy alkotómból jó versiró válhatik,— 
miután tudniillik minden jó versiró rendesen igen rósz novellairó , — ’s e ’ véle
ményét nem átallotta alkotómnak tudtára adn i, ez pedig nem átallotta azt el
hinni , ’s engem minden irgalom nélkül hexameteres hőskölteménynyé nyomorí
tani. Illy alakban pihentem én hosszú nyugalmas időkön át önnek fiókjában, 
több kedves collegák szép társaságában, kik ugyanott a’ legdemocraticusabb 
szellemű rendetlenségben egymás hátára fektetve, gabonaterhes asztagként he
vernek , várva a’ boldog kinyomtattatást és kicsépeltetést. Hosszas szóllonga- 
tások után alkotóm részéről, sorsom iránt végre abban egyeztek meg önök: hogy 
alkotóm világra-jövetelem esetére felhatalmazó ön t: engem kénye kedve szerint 
úgy agybaföbe igazgatni, a’ mint ön szemeinek szájának tetszik, melly apró 
javításocskák legkisebbike az volt, hogy ön belőlem hős költeményből epigram- 
mot csinált, még pedig azon módon : hogy az első és az utolsó sort meghagyta, 
a’ mi közbe esett, azokat kikörmölte ez árnyékvilágból. Máig is hátamon van
nak a’ vörös krétával ráhúzott óriási X-ek, mellyek e’ műtételt sanctionálták. 
Illy állapotban kerültem halhatatlanságom ácsai —a’ szedők kezeibe. Nem említem 
azon apró nyomtatási hibácskákat, mik két soros halhatatlanságom fehér köpö
nyegén piros foltként ragyognak, hogy egy helyütt „pompa“ helyett: „gomba“ 
van szedve , „pohárba“ helyett: „pohánka“, „néma“ helyett: „német“ , hisz’ 
ezek mind olly csekélységek, mintha az embernek az arczképében az orra he
lyébe a’ fülét festenék ’s hajfürtéi helyébe egy nagy zöld erdőt zengő madarak
kal. Ezek után következnek még csak a’ kínszenvedések napjai. A ’ halhatatlan
ság kedvéért besuviszkoltak ’s megnyomorgattak , összehajtogattak , újra meg
préseltek ’s igy kerültem a’ p. expeditor ágya alá. Önnek lapja perse vasárnap
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jelenik meg, tehát kedden csakugyan elővettek az ágy alól, ’s tarockozás köz
ben itatóspapirosból öregszűr borítékot ragasztottak a’ hátam ra, két ököllel 
illendően meggyürvén: hogy szépen beleférjek ’s illy öltözetben aztán útnak in
dítottak Debreczen felé. Hosszas kalandozás után az országban, melly közben, 
ha jól emlékszem rá : Zágrábban is voltam , Balaton-Füreden csakugyan észre
vették : hogy Debreczenbe nem erre já rn ak , ’s megindítottak újra toronyirá
nyában. Harmincz társaimmal együtt összezsinegeltek bennünket, ’s feltevének 
egy kétkerekű lap tikára, mellynek kormányzója: nehogy az úton elveszítsen, 
egész a’ Hortobágyig rajtunk ült: itt is csak azért szállt le ró lunk, mivel iszo
nyú esöszakadás tám adván, saját bőrét megmentendő a’ kocsi alá rejtőzék , mi 
alatt mi ittuk a’ ránk rohanó égi áldás v izé t, kiki a’ maga tehetségei szerint. 
Ekép lelkűnkig átázva értünk Yámos-Pircsre ; hogy itt mi dolga lehetett Phaé- 
tonunknak? ő tudja, nem mi. I tt  aztán sorra kiteregettek bennünket a’ fűtött 
kemenczére, a’ halott is a’ facsaró vízből tarjagossá száradva, mint az égett 
irhabör újra bepakoltatánk a’ bőrtarisznyába, a’ közénk rakott divatképektől, 
mellyek az esővízből levet eresztének, kékrezöldre festve. — Hat hét múlva a’ 
lap megjelenése után vetett fatumoma’ keresett Latium ba; az előfizető táblabiró 
úr szörnyen bámult gyors megérkeztemen, még ő akkor várta a’ „magyar kurír“ 
utolsó számát. Felbontá azonban a’ galuskává dagasztott halhatatlanságot ’s 
igen elégültnek látszék : hogy annak leveleit valahogy peniczilussal egymástól 
el lehetett válogatni, itt-ott ugyan egyik levél a’ másikhoz szakadt á t , vagy 
egymáson hagyta a’ kölcsönös utánnyomatot, de a’ divatképek a’ legszebb sors
ban voltak. A’ piros ruhától az egész ég rózsaszínű lett, ’s az egyik hölgy arcza 
a’ fején viselt koszorútól gyönyörű kecskebékaszínt vett magára. Ennél szebbet 
alkotóm sem mert volna képzelni: rózsaszínű é g , és zöldképü kisasszony. Elol
vasván a’ tisztelt táblabiró úr a’ káposztás béléshez nem hasonlótlan irodalmi 
lepényt, saját csekélységem annyira meg talált neki tetszeni: hogy azt rögtön 
lehasítá fidibusnak ’s ünnepélyesen pipára gyujta vele, egyik lábamat solenni- 
ter odacsukva a’ kupak alá. Melly kitüntetés után van szerencsém a’ túlvilági 
halhatatlanság országából önhöz intézni e’ tisztelgő sorokat, egyszersmind a’ 
világot mind magam , mind sorstársaim viszontagságaival megismertetni.“

E ’ levél mellett egy kolozsvári előfizetést gyűjtőnknek azon nyilatkozata 
is bizonyit, mellyben nem tudja elképzelni, hogy mi fátumnál fogva érkeznek 
hozzá a’ pesti lapok veséig átázva ? mintha a’ fellegekből szálltak volna oda, 
mellyre mi azon vigasztalással szolgálhatunk: hogy mi hozzánk épen ollyan álla
potban érkeznek az erdélyi lapok , ’s mi részünkről azt hittük ez ideig , hogy 
ez által csak annyit akarnak emblematice tudtunkra adn i: hogy illyenkor aT 
Hortobágy kiöntött a’ kocsiútra, ’s a’ hírlapi kacsák megkívánták a’ fórdést !

— A ’ r é g i  i d ő k  b a b o n á i .  Egyike ezeknek, mik később csaknem 
a’ vallással rokonosíták magukat, a’ védszentek specificálása. így tartatott haj
danában csaknem minden kalendáriomi név segélyülhivása külön-külön veszede
lem ellenszerének. Ágota a’ köhögés ellen ; Apélius a’ fogfájás ellen ; Anna a’ 
szegénység ellen , Kosma a’ golyvák ellen, Cyrián valamennyi ördög ellen, 
Kristóf a’ kútbaesés ellen , Flórián a’ tűz ellen, Ferencz a’ baromfihalál ellen, 
Gertrud a’ patkányok ellen, Justus a’ zsizsikek ellen , Crispus a’ rongyos csiz
mák ellen, Lajos az eczetes bor ellen , Magnus a’ hernyók ellen megóvó lélek
nek. Győzne az ég az ember minden külön kívánságának külön ministert ta r
tani ! —

— Jövendőmondások február hónapra.
F e b ru á r i)  Feltaláltatik a’ mód,  melly által az éhséget homoeopathice 

lehet kigyógyítani.
2) Húsz készülőben levő regény hirdettetik, mellyek közűi egy sem fog 

megjelenni.
3) A ’ Jelenkor újdondászát ki akarják rabolni a’ zöldkert-utczában.
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4) A ’ nemzeti szinház balletszemélyzete hirtelen elrekedvén, nem léphet föl.
5) 12 férfi megházasodik, ugyanannyi leány megy férhez.
6) 12 férj felakasztja magát , ugyanannyi nő ugrik a’ Dunába.
7) A ’ vadászkürtben hatvan úr és asszonyság a’ szegények számára erő

sen jóllakik.
8) Kecskeméten nagyszerű gabonakereskedési vállalatok jőnek napvilágra.
9) A’ budai csillagvizsgáló toronyban kiszámítják: hogy a’ Pestvárosi 

légszeszvilágítás épen négy quadrilió mérfóldnyire van túl a’ Syriuson.
10) Sopronyban egy német boltfeliratot megmagyarítanak; az egész világ 

bámul.
11) A’ noththeaterben „Ármány és szerelmet“ adják. F. ú r , mint Ferdi- 

nánd. A ’ parterren a’ „lepecsételt polgármester“ adatik.
12) A ’ kör bált rendez; keringő nem tánczoltatik. A ’ vendégek egyrül 

egyig szerelmesek lesznek egymásba. Általános boldogtalanság.
13) Néhány ultratelivér hazafi „magyar bált“ rendez; meleg étel nem 

adatik, kiki kést villát tartozik hozni magával. Sok sonka elfogy, sok pedig 
elfárad. Általános boldogság.O  O

14) Pozsonyban egy fiatalember éhen meghal. Pompás fáklyakiséretü 
temetés.

15) A’Jelenkor újdondászát megint ki akarják rabolni a’zöldkert utczában.
16) Egy ujságiró abba hagyja a’ litteraturát ’s házasítási hivatalt alapít.
17) Annak a’ tiszteletére: hogy ma Simon napja van , a’ nemzeti szín

háznál három énekes betegszik le.
18) Nagykőrösön feltalálják a’ circuli quadraturát.
19) A ’ Nemzeti Újságot férhez kérik. Teszi m agát, mintha szégyenlené.
20) Mindenfelé énekelnek. Az aranykézből a’ mészárosok kiverik az úr- 

fiakat. A’ PéterPálból pedig az úrfiakat verik ki a’ mészárosok.
21) Egy Pesten lakó magyar tudós társasági tag nem tudja: hogy a’ 

Pesti Hirlapot jelenleg ki szerkeszti ?
2 2) Szépirodalmi társulat alakul, melly húsz darab arany jutalm at tesz 

föl a’ legjobb pályázó versre azon világos kikötéssel: hogy a’ mellyik meg leg- 
roszabb lesz , annak szerzője jutalmul szinte húsz — botot kap.

23) Szabó Pál fölfedezi a’ magyarok eredetét — Cocliinchinában.
24) Ez a’ s z ö k ő  n a p .  Napja az árnyékszinház igazgatójának és éne

keseinek. Napja az egymást híven szerető házastársaknak, nemkülönben a’ be
csületes jólelkü adósoknak ; nevezetesen pedig a’ kereskedelmi társaság volt 
igazgatójának valóságos neve napja.

25) A ’Jelenkor újdondászát ismét ki akarják rabolni a’ zöldkert utczában.
26) A ’ japani császár rokonszenvből egy magyar joarnalistát a’ mézes

kalács rendel tisztel meg. Viselése megengedtetik, de csak éjjel és odahaza, 
hanem megennie nem szabad.

27) Egy magyar novellairó három elefántot és négy zsiraffbt, nem kü
lönben hat szarvorrút és kilencz nílusi lovat lát legelészni a’ Szathmári lápon. 
— Ugyanott a’ benszületett indusok ugyanazon iró szemeláttára mezítláb kor
csolyáznak a’ jégen ’s Lamartinet olvassák.

28) Nehány communistai kebel általános sicuti possidetist és nova kivisiót 
indítványoz.

29) A ’ sopronyi vasútra felül három conservativ ’s a’ locomotiv a’ helyett 
hogy Sopronyba vinné, visszaviszi őket Bécsbe.

0  Egy communista megveri az inasát , mert a’ kalapját nem a’ konyhá
ban , hanem csak az előszobában vette le.

Febr. 30) (?) A ’ Jelenkor újdondászát éjjeli tizenegy órakor már megint 
ki akarták rabolni.
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SZATHMÁR-NÉMETI, dec. 21. Arma virumque cano, azaz : nagyot, vagy legalább 
ollyat mondok, mit e’ lapokban én soha, hat év, négy hét, tizenhárom és fél nap , hat óra, 
tizenöt perez óta pedig senki sem mondott. Illy pontos kiszámítás után kimondom, hogy tiszt- 
újításunk vo lt; még pedig miilyen! nem mondom meg mindjárt, menjünk rendre.

„Halljunk szót uraim! tisztújítás lészen,
„Száz ú r , nyolczvan esküdt, régen várja készen,
„Perényi Gábor is, mint királyi biztos,
„Eljött már, a’ kiben minden ember biztos.

így szól a’ rögtönzött versek egyike , ’s ebből megértheti a’ nyájas olvasó, hogy királyi 
biztosunk b. Perényi Gábor volt, kiben minden ember bízott, mihez most én utólagosan azt 
teszem, hogy benne senki sem is csalatkozott.

„Két annyi a’ kérő, mint mennyi senátor,
„Szükséges jelenleg minden pincze-gátor,
„Nyitva áll mindennek, ki száját tarthatja,
„Ki már esküdt lévén , votumát adhatja.

„Járnak a’ leendő esküdtek táborral,
„Vendégelnek hússal, malaczczal és borral,
„Ne'mellyek ta llért, sőt aranyt osztnak szélyel,
„Futkosnak az utczán ’sat.

Valóban e’ városra szép jövő vár, jövel azért áldott coordinatio. A’ tisztikar nevét e’ 
helyen szárazon elsorolni több okoknál fogva nem lehet; tigy hiszem, megemlítést érdemel 
mégis a’ választó polgárok azon te tte , melly által a’ többek közt múlt diaetai megyei derék 
követünket, Kovács Ágostont, társokúi elválasztván, megczáfolták azon közönséges hitet, 
mintha a’ polgári elem a’ nemesével engesztelhetlen antipathiában volna.

És t i , kedves galambaim, kiknek calculusa olly rettenetes csütörtököt mondott, millyet 
csak egy rozsdás régi készületű püstöly adhat; ne búsuljatok, hiszen nektek szép jövő nyilt 
föl , reménylhettek megint három , vagy ha isten úgy akarja , hat évig , hanem lelkem tubus- 
kaim addig is nyúljatok kebletekbe , majd megmondja ott valami okát és fokát mindennek, meg
ért már a’ nép , ’s a’ szathmári polgárságot megcsalni nem lehet; elhallgatja ez a’ szép szava
kat, de belát a’ szív redőibe is; a’ közbizalom nem mindennapi vendég, azzal kaczérkodni le
het ugyan , csakhogy aztán keservesen meg szokta magát boszúlni. Olvassátok el a’ gúnyverse
ket, ’s bizony sok jó cadentiát fogtok ott találni, mellyek az életből vétettek, ezek legye
nek ezentúl tüköreitek , ’s jövőre bizonynyal mellettetek leend a’ közvélemény , addig is adieu.

Legszebb az egészben az , hogy több fiatal ember jutván be hivatalba, a’ télen víg me
nyegzőknek nézünk elébe, ’s ön tisztelt szerkesztő úr bizonyos lehet benne , hogy a’ mézes he
tek ön lapjait Mimi, Kati, Tini ’sat. aláírással sok mézes sorokkal fogják gazdagítani. — Per 
amorem dei! én épen ott örvendezek, hol búsulnom kellene, mint ollyannak, kinek hivatal még 
nem ju to tt, mert ezek az átkozott ujonan lett telivér-ifju hivatalnokok csupa passióból se hal
nak még meg 50 évig , és — oh repedj meg tokaji hegy — mi fog történni akkor, ha vaíamellyik 
megint csupa passióból épen azt a’ nőt találja elvenni, kit én azon édes remény fejében sze
meltem k i, liogyszámfeletti fizetés és dologtalan honorarius vice-notarius leszek legalább!? — 
Mint mondják, a’ műkedvelők e’ napokban nyitandják meg az új színházat „ Mar i  egy  a n y a  
a’ n é p b ő l “ czimű színművel. Sok sikert hozzá.

Végre t. szerkesztő úr engedelmével a’ beállandó új évben is el fogja magáét gágogni 
ollykor-ollykor a’ barna lúd, mindenkitől előre is engedelmet kérvén, ha olly kor nyers hangot 
adok, ennek oka nem én , hanem azon jó urak lesznek , kik erővel agyon akarnak dugni. — 
Sok jő tollakat, sok előfizetőt, jó egészséget kiván a’ B a r n a l ú d .

NAGY-KANISA, január 4-én. A’ tisztújitási nap reggelén a’ városház kicsiny tereme 
már 5 (!) órakor megnyittatott, ’s 6 óráig az egyik párt emberei által olly annyira elfoglalta
tott , hogy szinte életföláldozás mellett lehete csak bemenni; holott a’ választás csak 9 óra felé 
kezdődött meg. így történt azután, hogy fölkiáltás mellett történt választás mellett, a’ neve
zetes, de a’ teremen kivül lévő többségnek szava elhangzott, ’s mellette B. úr megbukott, ’s 
A. választatott meg bíróul. — Más nap legnagyobb zajt, vitát okozott a’ gyámatya választása. 
A’ tavali farsangon egy fényes lámpabál adatott; — ezt tán jó volna az idén ismételni, mert 
lámpáink csak akkor égnek mintegy óra folyásig, midőn a’ kalendariom holdvilágot nem mond, 
pedig különben is sáros városunk megkívánná, hogy mindenkor és hosszabb ideig világitatnék 
meg. —■ H ő s f y.

KALOCSA, január 9-én. Városi életünk mozgalmairól (ha így szabad magam kifejezni) 
olly régen hallgat az írás, mintha megszűntünk volna Sárköznek fővárosa lenni, pedig ezt ép’ 
olly nehezteléssel hallanók, mint azt, ha valaki ránk akarná fogni, hogy mi nem haladunk a’ töb
biekkel, csak a’ kis városiak példájára egymás bőrét, szempilláit, vagy járását vesszük boncz- 
kés alá, ezeken mi már felül emelkedtünk, mert főváros vagyunk. Illy hangulatban kivánnók 
már egyszer hallani a’ p —si posta-hivatalt, hogy az is emelkednék felül a’ többieken, és érez
tetné velünk ez emelkedettségét, mert ha ez így tart tovább is , hogy egy ugyanazon számot



egyik előfizető megkapja, a’ többi nem , sót közben* kettő, három is kimarad úgy , hogy azt 
többé soha sem látják, akkor nem hogy nevelkednék, de fogyni fog az előfizetők száma, min
denesetre nem ártana már e* tekintetben is ennyi fölszólalás után az illetőknek erélyesebben 
föllépni. — E’ farsangra csak két ,,úri tánczvigalom“ van hirdetve; olvasó egyletünk részéről 
(melly a’ múlt hóban tartá meg tisztválasztó közgyűlését a’ legnagyobb csenddel) terveztetik 
egy vigalom az egylet javára, de erről ’s más tárgyakról — ha t. szerkesztő úr szivesen veendi 
— többet szóland a’ / K é t  t o r o n y

EG ER ,jan. 29-én. Nehéz idők látogattak meg bennünket. A’ múlt évi nagy halálozás 
ezen új évben még mindig növekedő félben van, mit kétségtelenül bizonyít az : hogy ezen hó
napban a’ halottak száma 200-on jóval feljebb áll. Az orvosok ezen rendkívüli nagy halálozást 
a’ nyáron nagy mennyiségben termett gyümölcsnek éretlen korábani megemésztésében , de leg
inkább a’ járványnyá fejlett typhusban keresik. Majdnem minden órában találkozhatni az utczá- 
kon szentséget vivő lelkészekkel; mindennap mindenik temetőben ásnak sírokat ’s temetnek; 
úgy szinte az ünnepélyes komoly harangozások már igen megszokottaknak kezdenek tetszeni. 
Ezek szerint a’ tavasznak nem igen mosolyogva nézünk elébe. — A’ megyének fölirása folytá
ban a’ helytartó tanácstól hozzánk leküldött szemész dr. Kemény József kivánt sikerrel műkö
dik; már több mint 40 vaknak, kik közül egy úgy született, adván vissza látásaikat. Üdvözöl
jük öt nagy ’s terhes , de egyszersmind szép ’s magasztos pályáján. — Egy különös eseményt 
kell megemlítenünk. A’ múlt hetekben egy leányka látszólag meghal, ’s eltemettetésére minden 
szükségelt lépések megtétettek; de a’ szülőknek csak annyi pénzök sem lévén, hogy koporsót 
vehettek volna, a’ temetést addig halaszgatták, míg a’ halott minden további formalitások nél
kül csak felébredt, ’s úgy gondolja, hogy éhezik Tehát hogy szerencsétlenség nem történt, 
egyedül szegénységének köszönheti; a’ halott-vizsgálónak óvatosságot’s hivatalábani nagyobb 
pontosságot ajánlunk. — A’ körünkben működő színészek előadásai nem olly silányak , ’s külö
nösen egyénei nem annyira roszak , mint azt a’ Pesti divatlap levelezője állítja, miután törek
vésüket a’ közönség az előadásokra való megjelenése által méltánylá, ’s úgy hisszük, mint arra 
ok : hogy ezután is ne méltányolná; hanem arra inkább volna ok : hogy az említett levelező úr
nak Vahot Imre úr fölmondja a’ szolgálatot, már csak azért is, mert egy minden tekintetben 
zárt körii tisztességes mulatságot annyira rágalmazó modorban tett nyilvánossá , mikép a’ kö
zönségnek mintegy nem akarva is , igen képtelen gondolatokra kellett az egész dolog felül 
jönni , hol talán az érdemes úr jelen sem volt, vagy legfelebb mint hivatlan vendég. — Hozzánk 
is megjöttek azok a’ napok, mellyekben az ember arra gondol, hogy nem lenne-e jó adósságo
kat csinálni. Már egy bál volt, mellybe annyi szép hölgy jelent meg, mintha egész Hevesmegye 
szépei tartottak volna országgyűlést, ’s ezzel sok van mondva. T h a l a b é r  Lajos .

PA PA , január végén. Nemzeti előhaladásunk egyik főtényezője önismeretünk; ’s hogy 
ezen önismeretre juthassunk , kívánatos : hogy lapjaink hasábjain honunk minden jelentéke
nyebb városaiból, nem pletykázó ’s utczai híreket fölkapott, hanem társas életünket híven raj
zoló , azok félszeg és ferde kinövéseit kérlelhetlenül sújtó , e’ mellett socialis viszonyaink lép- 
csőnkénti fejlődését éber figyelemmel kisérő levelek közöltessenek? . . .  Ezen körülménynek 
megfelelni kívánván : czélszerúnek láttuk igénytelen toliunkat megkísérteni nemleg csekélyebb 
jelentőségű városunk beléletéböl mind azt , mi közfigyelmet igényel, nyilvánosság elé bocsá
tani. — Ugyané’ hó 20-án a’ joghallgatók tárták nemzeties irányú tánczvigalmukat, a’ kényel
mes és csinos kiállítással rendezett „Griff“ fogadó teremében , melly számos és válogatott kö
zönségből állott. Társálgási tekintetben az egészen vidor kedv, és fesztelen szórakozottság öm
lött el, jó példával menvén elő a’ mindenki iránt megelőzően nyájas, magyarosan öltözött lelkes 
bálanya Tóth Lajosné asszonyság. Vidéki notabilitásaink közül jelen volt a’ derék Kovách Pál. 
A’ táncz a’ győri zene kedvterító lelkes hangjainál bizonyosan világos kiviradtig tartandott — 
ha a’ tánczrend kisebb bővebb tartalmú. — Nem lehet azonban eléggé sajnálnunk azon eseményt, 
mellynek ezen vígalomban tanúinak kellett lennünk; értjük egy paysan uracsnak minden jobb 
Ízlésűt érzékenyen sértő betyáros te tte it, ’s kit ezért szigorúan megróvni kötelességünknek is
merjük. Szeretnék elhitetni magunkkal, hogy ezen illetlenséget a’ túláradt jó  kedvnek , nem 
pedig más valaminek heve és szeszei okozák-e; mert ha ez utóbbi eset áll, úgy figyelmeztetnünk 
kellene azon urat, miszerint kímélje meg jelenlététől jövőre azon vigalmakat, mellyekben illy 
botrány által egész testület becsülete compromittáltatik. Lá s z l ó  J ó z s a .

NEMZETI SZÍNHÁZI ÉRTESÍTŐ.
Eebr. 6. Mátyás diák. Febr. 10. Három király, három dáma.

— 7. Norma. — 11 Mathild.
— 8. Stuart Mária. — 12. Benyovszky.
— 9. Sevillai borbély.

Február 3-án Komlossy Ida betegsége miatt R á g a l o m  helyett É l j e n  az e g y e n l ő 
s é g  adatott.

Ki ad j a  F r a n k e n b u r g  Adolf.
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1848-diki első félévi folyamára
folyvást előfizethetni Budapesten házhozhordással félévre 5 ft., postán küldve 6 ft. 
pengőben. — Az előfizetés Pesten csupáncsak Länderer és Heckenast könyv
nyomdája ügyszobájában (a’Pesti Hirlap kiadó-hivatalában hatvani-utcza 583. sz.) 
fogadtatik el, és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál.

„Életképek“ szerkesztősége.

UCHt* Figyelmeztetés.
Bátorkodunk a’ t. ez. közönséget figyelmeztetni, miszerint az Életképek Értesítőjébe hir

detmények fölvétetnek u. m. könyvek, képek, földabrosz, mulatságok, estélyek, tánczvigalmak, 
hangversenyek, divatáruk, illatszerek, sorsjátékok, műtárgyak, hölgy- és férfiszabók ’s egyéb 
mesteremberek ’s művészek lakása, boltváltoztatások, fürdők, vendéglők ’s könyvek ajánlása, 
hazai intézeteink munkálatinak közlése, szövetárusok lakása, gózhajójárat, gyorskocsik indulás- 
napjai, árverések, eladások, szálláskiadások, tanulók fölvétele ; szóval: olly mindennapi szük
séges tárgyak, miknek tudása a’ város lakóira nézve kivánatos, vagy szükséges és a’ vidékre néz
ve egy vagy más tekintetben érdekes.

Az „Értesitö“ a’ boríték hátulsó lapján foglal helyet.
Beigtatási dij minden fél hasábu sorért vagy annak helyéért 4 ezüst krajezár, többszöri 

hirdetés esetében pedig csak 3 ezüst krajezár. A’ hirdetések egyedül „ L ä n d e r e r  és H e c k e 
n a s t “ urak nyomdájában, hatvani-utezai Horváth-házban (a’ Pesti Hirlap kiadó-hivatalában) 
vétetnek föl. Az Életképek szerkesztősége.

(Uj-téren Burgman-házban)
tisztelettel ajánlja a’ nőnem figyelmébe legújabb divatszerinti ’s legkiválogatottabb nőpipere 

áruit, ’s különösen mindenféle díszes báli fejékeit a’ legjutányosabb áron.

Heckenast Gusztáv
pesti könyvárus- és kiadónál váczi-utczában 15 sz a. megjelent és minden hiteles könyvárosnál

kapható:
w

NOVELLÁK.
I r ta  J Ó K A T  M  Ó R.

Hágj’ 12-edrét. Pest, 1848. 2 kötet fűzve 2 frt. 40 kr. p. pénzben.

&

Tekintettel a költészeti nemekre jelesb magyar költők után
szerkeszté

TOOTH ISTVÁN.
Nagy 12-edrét. Pest, 1848. Fűzve 48 krajezár pengő pénzben.

HANGOK AZ EMBERISÉGHEZ.
Irta HIADOR.

18-adrét. Pest, 1848. Fűzve 48 kr. p. p.



A’ PUSZTA, TÉLEN.

Jrlejh , mostan puszta ám igazán a’ puszta !
Mert az az ősz ollyan gondatlan rósz gazda,
A’ mit a’ kikelet 
És a’ nyár gyűjtöget,
Ez nagy könnyelműen mind elfecséreli,
A’ sok kincsnek a’ tél csak hűlt helyét leli.

Nincs ott kinn a’ juhnyáj méla kolompjával, 
Sem a’ pásztor legény kesergő sípjával,
’S a’ dalos madarak 
Mind elnémultanak,
Nem szól a’ harsogó haris a’ fű közül,
Még csak egy kicsiny kis prücsök sem hegedül.

Mint befagyott tenger, ollyan a’ sík határ, 
Alant röpül a’ nap, mint a’ fáradt madár, 
Vagy hogy rövidlátó 
Már öreg korától,
’S le kell hajolnia, hogy valamit lásson . . . .  
így sem igen sokat lát a’ pusztaságon.

Üres most a’ halászkunyhó és a’ csőszház; 
Csendesek a’ tanyák, a’ jószág benn szénáz; 
Mikor vályú elé 
Hajtják este felé,
Egy-egy bozontos bús tinó el-elbődül,
Jobb szeretne inni kinn a’ tó vizéből.

11
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Leveles dohányát a’ béres leveszi 
A’ gerendáról és a’ küszöbre teszi,
Megvágja nagyjábul,
’S a’ csizmaszárábul
Pipát húz ki, rá tölt, és lomhán szipákol,
’S oda-oda néz: nem üres-e a’ jászol?

De még a’ csárdák is ugyancsak hallgatnak,
Csapiár és csaplárné nagyokat alhatnak,
Mert a’ pincze kulcsát 
Akár elhajítsák,
Senki sem fordítja feléjük a’ rudat,
Hóval söpörték be a’ szelek az utat.

Most uralkodnak a’ szelek, a’ viharok,
Egyik fönn a’ légben magasan kavarog,
Másik alant nyargal 
Szikrázó haraggal,
Szikrázik alatta a’ hó, mint a’ tűzkő,
A’ harmadik velők birkózni szemközt jő.

Alkonyat felé ha fáradtan elülnek,
A’ rónára halvány ködök települnek,
’S csak félig mutatják 
A’ betyár alakját,
Kit éji szállásra prüsszögve visz a’ ló . . .  .
Háta mögött farkas, feje fölött holló.

Mint kiűzött király országa széléről,
Visszapillant a’ nap a’ föld pereméről,
Visszanéz még egyszer 
Mérges tekintettel,
’S mire elér szeme a’ túlsó határra,
Leesik fejéről véres koronája.

P e t ő f i  Sándor .

EGY VENDÉG A’ KÜLFÖLDRŐL.
(Novella. — Folyt.)

V.
Azalatt, hogy a’ vendéglőben James Halvy és Steppens együtt ta- 

nácskozgatának, H . . .  .r Adolf kereskedelmi foglalkozások közé merülve, 
egyedül ült dolgozó szobájában.

Ugyanazon szoba volt ez, mellyben egy pár nap e őtt az estély után 
megmarasztott vendégek azon vígságot csapták.



163

A’ szobában ma már minden másképen volt rendezve. A’ terített asz
tal helyett a’ középen egy nagy irószekrény állott. Jeles készítmény, melly 
a’ legközelebbi iparműkiállításon leginkább megnyerő a’ látogatók tetszé
sét ; elárasztva számtalan rejtett és nem rejtett kihuzókkal, a’ mű erős, 
tartós, díszes és divatszerű vala. A’ falak mentében kemény fából készült 
magas állványok emelkedőnek; az osztályok és emeletek telve valának min
denféle iratokkal. Legalól az évek folyama alatt halomra gyűlt kereske
delmi könyvek nehézkedének.

Az irószekrény előtt fekete bőrrel bevont karszék. Innen jobbra és 
balra egy-egy vasláda, körülvéve hatalmas zárakkal és legnehezebb laka
tokkal , e’ mellett még a’ padlazathoz erősen oda csavarozva.

H ----r Adolf a’ karszékben ült ’s csendesen dolgozgatott. Felette a’
két ablak-közti falon nehány festmény, azok közöl azon arczkép is , melly 
a’ vigadozás alkalmával az ifjú Cserényi figyelmét olly nagy mértékben 
vonta magára.

Balra még egy karszék ’s egy széles pamlag, azok számára , kik a’ 
házi gazdát, mint kereskedőt jövének meglátogatni.

Kopogtattak.
— Szabad.
Az ajtón Cserényi Kálmán lépett be.
— A h, ön az, édes Cserényi, kit három nap óta minden perczben 

várunk. Már csaknem minden vendégem meglátogatott, egyedül ön volt 
hátra. Azonban meg voltam győződve, hogy ön rólunk nem fog megfe
ledkezni. . . .

— Kötelességem hozza magával, uram.
— Hagyja ön uram e’ szót. Tessék nálunk helyet foglalni. I tt foga

dom el önt dolgozó-szobámban , később , ha önnek is tetszeni fog, beme
gyünk az asszonyokhoz. Történetesen leányom nincs ide haza, kiment 
a’ nevelőnével kocsikázni, de nem fognak soká késni, ’s ha addig képes 
volnék önt elmulatni, igen szerencsésnek érezném magamat, — szeret ön 
szivarozni ?

— Igen, uram, én rendes szivaros vagyok.
— Akkor semmi baj. Jó szivar mellett az idő háromszorozott sebes

séggel rohan. Nekem pedig fenséges szivaraim vannak. Eredeti bizomány 
Havannából.

— Ön eláraszt szivességrorel.
— Tessék, uram. Nézze ezt a’ halvány sötét szint, ezen komoly fényt 

rajta, a teljes leveleket, a’ csaknem szabályos redőzetet.
Rágyújtottak.
— Nos,  uram, túlzó valék szivaraim dicséretében ?
— Valóban ritka kellemű szivar. Illatos, nemes és erős. A’ füst 

egészen hüvesen szivárog át rajta. Erejében feltalálhatni a’ forró égöv 
napsugarait, a’ déli terményeket, a’ legnemesebb fűszereket, az egyes 
termesztők elszigetelt boldogságát, ’s a’ rabszolgaság minden kínjait.

— Tökéletesen, uram. Csak egv füstgomolv, ’s a’ lélek ama' szép
11*
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tartományok felé ragacltatik. Bocsásson meg, ha túlzó voltam, de gziva
raimat dicsértetni mindannyiszor örömmel hallom. Ez egyike számtalan 
gyengeségeimnek.

Itt azután a’ beszélők áttértek a’ szokott napi tárgyakra. Először is 
Kálmán a’ jelen perczet kedves alkalomnak találta arra, hogy H . . . .  r úr 
valamennyi szivességét megköszönje. I I . . . . r  úr szerint pedig Kálmán 
feltűnése e’ háznál kedves nyereménynek mondatott ki.

Kálmán a’ szoba más elrendezésénél fogva, mindeddig nem ismert 
azon helyre, hol a’ napokban olly jó kedvvel tölték az éj hátralevő részét.

És egyszerre véletlenül feltekintve, ismét ott látja a’ falon azon arcz- 
képet, melly reá akkor olly nagy hatással volt.

Szivét dobogni érezé.
— Ön elhalaványodik, uram. . .
— Bocsánat. . .  egy véletlen visszaemlékezés.
— Ön itt ezen falra tekint . . .
— Igen, uram, egy arczkép, melly engem a’ múlt alkalommalis 

igen meglepett.
— Bizonyosan azon középső ott. Egy szőke férfi . . .
— Az. Ollyan barátságos, bizalmas és lekötelező alak. Nyilt és sza

bad homlok. Vonzó mosolygás. Villámzó szemek.
— Ön jól festi, uram. Ön azon férfit egykor jól ismerte. De az már 

régen volt, ön reá már alig emlékezhetik. Derék és egyenes lelkű ember, 
miilyen kevés volt a’ világon : önnek atyja, uram.

— Atyám?!
— Igen, uram.
— És itt önnél? Ismerős lett volna ezen háznál.

»— Úgy van. Engem hozzá elfeledhetlen emlékek csatolnak.
—- Ön tán barátja volt?
— Ön mindent meg fog tudni.
— Addig azonban ön meg fogja engedni, hogy e’ képet lemásol

tassam.
— Sőt, hogy ha ön megbiz engem, magam fogok gondoskodni a’ 

lemásoltatásról. Az eredeti kép mindenesetre önt fogja illetni.
— Ön a’ szivességnek példányképe.
H . . . . r  úr, e’ helyen megszakítá a’ beszédfolyamot. Felállott, 's 

az ifjú elébe jött.
— Szabad lesz önt valamire kérnem.
— Tessék.
— Egy bizonyos tárgyban önnek véleményét szeretném kikérni. 

Azon szobákat, hol eddig vendégeimet elfogadni szerencsés valók, rövid 
időn el fogom hagyni. Lakásom ezen, ’s a’ szomszéd szobából fog állani. 
Az épület bal szárnyában van öt szobánk, ezeket most ujonan bútoroz - 
tattam. Eta ön az effélékben kedvet talál, menjünk nézzük meg. Csak e7 
napokban lettünk készek. Hám nézve igen hizelgő volna, ha én és ön 
Ízlésben egy véleményen volnánk.



Mentek.
És a’ mint az első ajtó előttük megnyílt, H . . . . r úr az ifjat e’ sza

vakkal lepé meg.
— lm , uram — ez leányom és vöm szállása.
— Hogyan uram , hát Emilia kisasszony menyasszony ?
— Még nem. Azonban már tizennyolcz éves. Az ég számára minden 

pillanatban hozhat szerencsét, és én jó előre mindennel kész akarok lenni. 
Emilia választani fog közölök. Én neki teljes szabadságot adtam, csak azon 
egyet kötöttem ki, hogy férje velünk együtt lakjék, mert én azt hiszem, 
leányomat nem tudnám nélkülözhetni.

A’ szobák kellemes sorai megnyíltak. Az első három ablakkal vilá
gított ebédlő terem volt. A’ falakon nagyobb táj festések, a’ középen 
hosszas kerek asztal, a’ falak körül egyes ülő székek. — Balra a’ teremből 
a’ férj szobái nyíltak. Zöld selyem ablakfüggönyök, bőrrel bevont pamla- 
gok és karszékek. Könyvtár és dohányzási eszközök. Jobbra nyíltak a’ nő 
szobái, a’ két elfogadó terem. Az ablakokat halvány rózsaszín függönyök 
boríták, a’ pamlagok és karszékek selyemszövetekkel valának behúzva, a’ 
padlazatot szőnyeg fedé, a’ szegletekben virág-kosarak és márvány szob
rok , egy zongora ’s a’ falakon szemközt egymással arany rámába foglalt 
tükrök. Egyik asztalon ezer mindennemű csinos apróság, festmények, 
arczképelc, chinai alakok, díszedények finom porczellanból, ’s különféle 
groteszk alakok bronzból, — másik asztalon arany szegélyű könyvek, a’ 
legújabb zsebkönyvek, a’ Book of beauty, melly az angol aristocratia 
szépeit művészi metszetű aczéltáblákban rajzolja élőnkbe. A’ világ-hires 
szépségű angol hölgyek, szőke és gesztenyeszin hajzataikkal, igéző sze
meikkel , ’s vonzó mosolyaikkal. Háttérben a’ szeszélyes modorú butoro- 
zat, az antik-izlésű szobák, a’ sötét park, a’ nyájas mezők, vagy Scótia 
hegyei, a’ tavak, a’ phantasticus ízlésű kastélyok, a’ tengerpart, a’ bazalt 
kősziklák.

Kálmán a’ valóban ügyes elrendezést nem tudta eléggé dicsérni.
H ___ r úr mosolygott. Az ifjú egészen el volt fogúivá, mert a’

szives háziúr hangjában ollykor több vala , mint a’ mennyit szavai értel
méből ki lehete venni.

E’ pillanatban a’ kapu alá egy kocsi robogott be.
— Ez leányom.
És kevés idő múlva H. . . . r  úr és Kálmán a’ hölgyek szobájába jö- 

vének.
H __ r úr szem előtt tartá házigazdái kötelességét, és ügyes vise

letével elhárítá a’ jelenlevők közöl azon feszességet, melly az illynemű 
látogatásoknál, különösen az első perczekben csaknem kikerülhetlen.

— Édes leányom, vendégül jövünk hozzád. Ha megengeded, én és 
Cserényi úr egy kevéssé letelepedünk nálad. Fogadj szívesen, ’s legelő
ször is rendelkezzél, hogy a’ thea minélelőbb készen legyen.

Emilia megcsókolá atyja kezeit — ’s csengetett. . . .
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Egy inas jött be , kinek csak inteni kellett, ’s kevés idő múlva az 
asztalon kellemes illatot árasztva gőzölgőit a’ thea.

H . . . .  r úr beszédtárgyul a’ színházat hozá fel.
— Nem tudnád megmondani, Emilia, mit adnak ma ?
— Hernanit, atyám.. ..
— Ah?. . .  Az nagyon a propos történik. Nézze ön, Cserényi: 

Emilia az én színházi titoknokom. Ha szép darabot adnak, ő engem min
dig előre figyelmeztet. Hát ön, uram, szereti az operákat?

— Elek halok értök . . .
— Leányom szinte. Ha egyszer mi egy operát végig hallgatunk, 

Emilia a’ következő operanapig tele van minden visszaemlékezésekkel. — 
Abból a’ zongorából nehány napig egy hang sem fog kijönni, melly Her- 
naniban nem volna meg. Ha én Emilia nélkül megyek operába, közönsé
gesen el szoktam aludni, ő vele pedig, mindig figyelmeztetve vagyok a 
szebb helyekre.

Itt Emilia atyja mellé lépett, karjába fogózkodott, ’s fejét keblére
hajtá.

— Azután sokszor disputálunk. Emilia nem szereti, ha a’ színdarab 
szomorúan végződik, — csak látná ön, minő haragos képeket csinál, mi
dőn Don Silva Hernani életét kéri, — egyszer, midőn a’ halálra-hivó kürt 
megszólalt, az én leányom elhalaványodott, azt mondta: hogy csak egy
szer látná úgy Hernanit, hogy a’ szerelmesek boldogok lehetnének. En 
védelmeztem ama’ költőileg szép halált, ő pedig nem bánta volna, ha Don 
Silva szerep vivőjét az utolsó felvonásban elvitte volna a’ manó.

H . . . .  r úr tréfáját általános nevetés követé.
— De tudja-e, uram, mindezeket miért hozom fel e’ pillanatban?
— Ha ön olly szives volna, ’s nekünk megmondaná.
— Mindezeknek, uram, sem több sem kevesebb értelme nincs, mint 

hogy önnek ma velünk kell szinházba jönnie. Bocsásson meg, de ez már 
a’ mi szokásunk. Ha olly kedves vendégünk van, mint ön, szépen meg
csípjük, ’s míg csak lehet, magunknál tartjuk.

— Kérem, én egészen önöké vagyok: engem nagyobb szerencse 
nem érhet.

Ekkor a’ szobába egy inas jött be, ’s H....r úr mellé menvén, vala
mit lassan mondott.

H . .. .r úr félig hallhatólag felelt:
— Most nem lehet.
— Úgy látszik, azon rirnak igen sürgetős dolga lehet.
— Nem mondta nevét ?
— Nem akarta megmondani.
— Akkor annál inkább nem kívánhatja tőlem, hogy kedvéért azon

nal menjek; mondd meg neki: jöjjön holnap; kereskedelmi ügyekben úgy 
is csak az irodában fogadhatok el valakit.

Az inas eltávozott, azonban alig telt el nehány perez, ismét vissza
jött. Es aggodalmat mutató arczczal, de mellyen egyszersmind azon kite-
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jezés is látszok, hogy a’ mit tesz, annak ő nem oka, ő csak kötelességét, 
teljesiti, visszajött urához ’s elmondá, hogy azon idegen, ki H....r úrral 
beszélni akar, kétségbe van esve, ha H....r urat még ma nem láthatja, 
hogy a’ dolog, mit közleni akar, felette fontos, és máskorra épen nem 
halasztható.

— Mit akarhat velem ?
És türelmetlenségét legyőzve, a’ háziúr engedelmet kért vendégétől, 

’s rövid időre eltávozott.
Hárman maradtak. Kálmán, Emilia, ’s a’ nevelőné.
Ez utóbbi, szokás szerint, egy szót sem tudott magyarul, azonban, 

és ismét szokás szerint, azt akará elhitetni a’ világgal, hogy ő csak be
szélni nem tud , de mindent ért. Ennek azon kellemes következménye 
volt , hogy a’ társaság az ő kedvéért soha sem volt kényszerítve németül 
vagy francziául beszélni, hanem társalogtak, mint legkönnyebb, ’s legbi
zalmasabb volt, magyarul.

E’ közben ismét bejött az inas. Csodálatos arczvonásai már szeren
csétlenséget látszottak a’ társaság közé hozni. Az inas izenetet hozott II...r 
úrtól, melly szerint rendkívüli fontos ügyek őt egy időre a’ társaságtól 
eltartóztatják, azonban két óra tájban ismét közibök jövend, aztán együtt 
menendnek a’ színházba.

Emilia és Kálmán huzamosb időre együtt maradtak. Illy alkalmak
nál legyen bármi a’ beszédtárgy , annak van azokon kívül, mit a’ szavak 
jelentenek még egy más mély értelme is. Emilia, ki ezelőtt nehány percz- 
czel a’ komoly házi úrnő vala, e’jelenetben csak a’ szerény, egyszerű ’s 
kedves lányka vala.

Hét órát ütött. A’ szinház ideje, az utczákon, a’ kocsizörgést ész
re vehetőleg erősbé tette. H....r úr késett.

Egy óra múlva Emilia igy szólott.
— Atyámnak igen sürgetős dolgai akadhattak. Már nem fogja hall

hatni Hollósy Cornelia gyönyörű magándalait az első felvonásban.
Kilencz óra. H....r úr kimaradta aggodalmat kezde okozni.
Elérkezett az idő is, mellyben Kálmánnak a’ házat el kelle hagyni.

VI.
— Ez rettenetes!
— Soha, mióta a’ világ.
— Valamennyien bolondokká vagyunk téve.
•— De hogy is hihettünk neki ; teljes életében kétszinű hazug em

ber volt.
— Azt gondolni, hogy ő nekünk Hollandból fog pénzt hozni.
— Ki az ördög adna ott neki.
— Összeköttetései szót sem érdemelnek.
James Halvy házában éktelen lárma, iszonyú zsivaj, valóságos re- 

volutio. A’ zajongók váltókkal és árúszerződésekkel felfegyverkezve min
den tartózkodás nélkül szidják és gazemberezik a’ házi urat. Esküsznek, 
hogy ő velük nem lehet bolondjába járni; hogy ők, midőn sajátjokat kö-
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vételik, nem fognak kegyért esedezni. Nekik pénz kell, vegye azt mr. 
Halvy bár a’ pokolból is; de rögtön: különben holta napjáig börtönben 
fog ülni.

Genf iparüző népét régóta nem érte ollyan kemény meglepetés, mint 
a’ legjobb hírű Halvy-ház megbukása.

Olvasóink ezt már mr. Steppens beszédéből régebben tudták.
James Halvy, és hét láb hosszú fia, Róbert Halvy, eléggé kértek, 

esdekeltek, Ígértek, esküdtek, de a’ hitelezőket, mintha hetvenhét mennykő 
bujt volna beléjök, egyáltalában nem lehetett capacitálni. — Csúnya nép 
is ez, urak, az egész világon, ha ez egyszer összeró ffen, az isten sem bol
dogul velők,

Azonban, csaknem a’ végső perczben, midőn a’ két szegény Halvyt 
már majd kihúzták a’ házból, egy gyönyörű a propos történik.

A’ ház ablaka előtt postasíp szólal meg — ’s egy sebes postán épen 
megérkezett levél hozatik elő.

James Halvy a’ fél Genftől körülvetetve reszkető kezekkel töri meg 
a’ pecsétet — és olvasni kezd. Feszült figyelem. Legmélyebb csend.

A’ hitelezők szemei az olvasó homlokára függesztvék.
— Talán Hollandból ?
— Ha mégis volna valami a’ dologban.
James Halvy másodszor is el akará olvasni a’ levelet — a’ hitelezők 

egymásra néztek.
— Sápad . . . .
— Homloka elborul.
— Estig bizonyosan agyonlövi magát.
James Halvy egy karszékre rogyik — a’ hitelezők kétségbe esnek.
— Igazságos ég!
— A’ levél bizonyosan tagadó válasz.
— Megőrülünk ezen emberrel.
— Mi lelte önt ?
— Eszméljen fel.
— Honnan jött a’ levél?
— Urak — szólt ekkor James Halvy — engedjenek meg: szobámba 

kell távoznom.
Elment. A’ hitelezők pedig, képzelhetni, mint rohantak a’ vissza

hagyott levél olvasására.
— Egy olvassa, a’ többi hallgasson !
A’ levél kézben volt. Soha még annyi fej olly kis helyen el nem fért. 

Meg akarták a’ levelet enni.
— Halljuk, halljuk. Az aláirást, az aláírást! kiáltának azok, kik 

a’ sok fi?jéktől a’ levélbe bele nem pillanthatának.
„Kéreghy Endre ügyvéd, végrendeleti végrehajtó.
— Halljuk, halljuk . . .
— Ah, ha ez valamire vezetne.
— Ha valami új kilátással biztatna.
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— Ha isten meghallgatná könyörgésünket. (Hitelezőnek illyet is 
mondani !)

— Kezdjen már hozzá. Egy óráig teszi fel szemüvegét.
„Pest, dec. 14. 1847.
— Ettől függ minden.
— Ne szakaszszak félbe.
„Uram! kötelességem hozza magával, t. ez. uraságodat értesítenem, 

hogy a’ folyó hó 10-én H . . . . r  Adolf banquier meghalálozván, végrende
lete felbontásakor az világlott k i, hogy egy részről a’ megboldogult, más 
részről czimzett uraságod kölcsönös megegyezés következtében egymás 
iránt végrendeletileg úgy intézkedtek, hogy ha egyik fél előbb meghal, 
javait a’ másik teljesen örökölje. . . .

Harsány örömkiáltások.
„Olly kikötéssel mindazonáltal....
— N a___
— Ebből baj lehet . . .
— Ha idő előtt örültünk volna.
— Kérem , hagyják be végeznem.
„Olly kikötéssel mindazonáltal, hogy uraságod fia: Robert, és H....r 

leánya: Emilia, azonnal házassági szövetségre lépjenek. Ha a’ gyermekek 
közöl valamellyik e’ feltételt teljesíteni vonakodnék, évenként ezer forint
tal kielégíttetvén, mind a’ két részrőli vagyon a’ feltételt teljesíteni akaró 
félt illesse.

— Ez gyönyörű végrendelet, urak.
— Azonban, ha annak a’ H. . . . r Adolfnak is annyi vagyona van, 

mint a’ mi Halvynknak, akkor ugyan nem sokra megyünk.
— Nincs több a’ levélben ?
— Nem hagynak önök békével olvasni.
— Halljuk.
„Teljesíteni akaró félt illesse. — Siessen ön Pestre. Hozza el min

den értékeinek hiteles jegyzékét. H . . . r úr vagyona már össze van irva. 
Az egész összeg körülbelöl két millióra rúg.

— Két millióra — ! !
„Önnek alázatos szolgája Kéreghy Endre ügyvéd, végrendeleti 

végrehajtó.
— Két millió!
— Pillanatnyi csend.
— A’ dolog csodálatos.
— Szörnyűképen meglepő.
— Csak nem gondolnám , hogy ismét..........
A’ kételkedőket maga James Halvy nyugtatá meg, elhozatván a* 

város levéltárából évek előtt tett végrendeletét, mellynek értelme a’ H....1* 
Adolféval teljesen összehangzott.

— Minő szerencse, hogy az a’ H . . .  r Adolf meghalt. — Ha élne
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és meghallaná a’ Halvy-ház bukását bizonyosan visszavonná a’ végren
deletet. —

— Mégis csak derék ember a’ mi öreg Jamesünk.
— Nem lehet tagadni, mindig; sokat tartott a’ becsületére.
— Minő nemes szívre mutat egy illyen barátság, mint a’ Jamesé, 

’s azon H . . . r Adolfé. Szegény Halvyt mint meglepte a’ halál híre. 
Egészen oda volt. Első pillanatban eszébe sem jutott a’ két millió , majd 
megrepedt a’ szive.

— E’ szerint hát semmi baj , mindnyájan ki leszünk elégítve.
— ’S azonfelül a’ Halvy-ház nagyobb fényben fog újjá születni.
— A’ dolog egyébiránt még Roberten is áll.
— Lesz esze. Két millió.
— Ha tán a’ leány nem szép.
— Ne csináljon az úr komédiákat, két millió !
— Ha vén, kiállhatlan, Róbert úr pedig már mást szeretne.
Az aggodalmaskodó hitelezőt minden ember nevette.
Másnap korán reggel James Halvy, és hétláb hosszú Robertje utazó 

ruhákba burkolózva, alig győzék fogadni a’ szerencsekivánatokat. A’ hi
telezők serege nem foszthatta volna meg magát azon látvány élvezetétől, 
hogy James Halvyt lássák, mint utazik el messze földre felszedni a' két 
milliónyi vagyont.

A’ kocsi előállott.
— Robertkém!
— Papa.
— Vigyázz magadra, drága fiacskám. — Az idő igen hideg, takard 

be melledet, húzd össze köpenyedet, meg ne liütsd magad, nehogy va
lamiké^ beteg légy.

A’ kocsi elindult. *
— Derék James — mint szereti fiát — milly gyöngéd érzelmű

atya.
— Az ég hozza őt vissza minél előbb.

(Vége köv.)
P á lf f y  A lb e rt.

PETÖFINÉHEZ.
i.

Midőn Laurának sírját fóltörék, 
Koporsójában egy dalt leltenek, 
Könyektől eltörölt szerelmi dalt, 
Petrarkának legkedvesebb dalát.
Csak a’ koporsóban szerette ö t,
Világ előtt szeretni nem meré.
Te az előitéletek za já t,
Arany gőgjét, ’s irigység gúnyait 
Megvetve, hőn szeretted Sándorod,
A ’ költőt, megszántad . . . babérait
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A’ mellyek már fonyadni kezdtenek, 
Szerelmednek legszebb füzérivei, 
Ajkid rózsáival körülfonád, 
Csőkkoszorú virul most homlokán , 
Hogy a’ babér között virág legyen.

Férjed dala azóta bájolóbb,
Férjed dala azóta nagyszerű ;
A ’ földnek roppant tengelyét veszi, 
’S ez óriástollal betűket ír , 
Hervadhatlan rózsákból fontakat,
’S fölírja a’ hajnalnak fényibe,
Hogy lángbetűkben olvashassa majd 
A ’ késő századok fia:
Szerelmét és n e v e d ! ..............

II.
Egy csínon kapták rajta Sándorod:
A’ hajnalt, az eget, vulkánokat,
’S tengervihart meglopta . . . .  most ezek 
Hiadorként hozzák panaszukat.

Be vádolják a’ plagium m ia tt,
A’ Honderűt is ügyvédül hivák ,
A ’ hajnal ráismert rózsáira,
’S az éggel férjedet megtámadák.
Midőn a’ föld reng, ’s vad szive zajong, 
Háborgó vágy száll égő ajk ira , 
Yulkántorokkal zengi tűzdalát,
Úgy tör ki a’ föld lángterhelt dala.
Égő kövek ott a’ kadencziák, 
Tüzoszlopokból állnak a’ sorok ;
Ezekből lopja férjed lángdalát,
H a képzete szilaj ul háborog.
Eljőnek a’ ré t döngő méhei,
Megismerik ők is dalaikat,
Miket virágoknak rególtenek,
Méhektől lopta férjed azokat.

Mert látni fogja , hogy szűzajkaid 
A ’ hajnalnál szebb rózsát termenek,
Az égő vulkán ’s a’ tengervihar 
És föld bocsánatot esdeklenek.
Mert szíved tengerérzeményiből ,
Szived lángjából rablott Sándorod , 
Szerelmedből rabolta lángdalát,
Melly vulkánnál tüzesben háborog.
Szived egy végetlen tengervidék, 
Szerelmed a’ hajós e’ tengeren,
Bús éjvihar zúg ott . . . .  ’s vihar közül 
Távol bölcsődal hallik édesen.
És a’ kis méhek tévedésükért 
Köriiled kérőleg zsibonganak,
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Szemed tündérhomába nézve, hogy 
Onnan tündérregét tanuljanak.

III .
Férjed boldogságát irigylenők ,
Ha nem volnál m ásé, csak az övé;
Mienk is vagy — habár félt Sándorod,
Mienk is vagy, mienk egész honé!

S a ' m a r j a y  K á r o l y .

EMLÉKSOROK EGY FŐRANGÚ HÖLGY ÉLETÉBŐL.
(Novella.)

A ’ világ szépnek tartott, és én ez Ítéletét a’ világnak nem bókul fogadám, 
mert hiszen erről tükröm naponta többször meggyőzött engemet. Volt lelkem
ben az érzelmeknek bizonyos földöntúli emelkedettsége, mellyben magamat olly 
önelégültnek, olly dicsteljesnek találtam ; ’s hozzájárulván még, hogy küléle- 
tem folyása rendesen mindig akaratomhoz, vágyaimhoz alkalmazá m agát, leg- 
túlfeszítettebb óhajaim teljesültek, — mi természetesebb, mint hogy mindez, 
előttem a’ szükségesség sziliét kezdé magára ölteni, ’s keblemben a’ külvilág 
úgy tűnt fö l, mint trónom udvaronczserege , melly nekem mindenben hódolni 
kényszerül; — és a’ világ e’ szolgaiságának tudata szülé, hogy fensőbbségi ér
zetemben, irányában bizonyos gúnyvonás, bizonyos neme a’ kicsinlésnek tá
madott bennem ; bohó voltam , azon kis átbüvölt k ö rt, melly tömjénét szórta 
körülem , rövidlátásomban önámítólag egy nagy világnak hivém. Hiúvá levék 
’s önmagamba az ábrándszerűségig szerelmes; — minden más érzelem köznapi
nak látszott előttem, ’s ábrándos valóm jegében fagyott el. Ideálok iránt hevül- 
tem, és mégis eszményi képeimnek való tárgyait soha nem kéréséin, nem vol
tam nő, de szégyeneltem volna is az lenni!

Lehet, hogy mostoha életkörülmények között, vagy ha részvétlenségem 
visszatorlással, hasonló hidegséggel találkozik, valóra riasztatva , kigyógyultam 
volna ábrándos hiúságomból, de az emberek örökös tömjénzése, mindig jobban 
jobban beléburkolá lényemet túlvilágias nimbusába, elringatott a’ képzelet se
lyempárnái közt, ’s álmodoztam, míg kün az életkertében, a’ f ö l d  számomra 
sarjadt rózsái elhervadtak.

Társaságokban, hol megjelentem, a’ férfikörök lcgtúlfokoltabb elragad
tatását idézém elő , a’ nők szebbek vágytak lenn i, belharcz vívott kebleikben, 
’s öntudatlanul engem utánoztak, szerintem öltözködtek; nem tudták , hogy 
igy minden lépten diadalt készítenek számomra. A ’ bohólc, az irigységgel nem 
csak arczuk rózsáit, de — leiköket is elölék, mellyel legbiztosabban győzhet
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tek volna fölöttem. ’S azok a’ higgadt. fontoló férfiak, kik anqyit elveinek az 
életnek, kik a’ bonczszobákban olly hidegen győződnek meg a’ mezeden való- 
ru l , itt egy pár bogas girandole fényinél, olly könnyen ámíthatok; alakzatáért 
istenítenek egy nő t, hidegsége rajok nézve ingerlő, örülésig viszi őket, ’s a’ 
márványképnek még magasztos lelket költenek.

Van a’ nők valójában valami önállótlanság, melly mondhatnám általános 
bélyege gyöngéd nemüknek, ’s ez okozza, hogy a’ nők az általános jellegre 
nézve soha nem olly különbözők egymástól, mint a’ férfiak; — míg ezekben a’ 
jellem rósz és jóban grániterőssé válhatik, addig a’ nő lelke átlátszóbb szöve
dékénél fogva, a’ változatos behatásoknak könnyebben enged, és minthogy 
gyönge, lelkivalójának önmagától szilárd alapokat keresni ’s azokra támasz
kodni, ezen változatos behatások rendszerint lényünknek fokonként igy vagy 
máskénti idomítását vonják magok u t á n ; — innen a’ lengeség, hajlíthatóság 
és határozatlanság bensőjükben.

Kúszó repkény a’ nő, melly erősebb törzs felé vonzódik, ezen az égbe fut
hat, nélküle a’ szellők jobbra balra ingadoztatják, ’s viruló leveleit tépdesvén, her- 
vadtan szerte szórják.

A ’ nő szellemét a’ szerelem teremti meg, e’ nélkül bevégezetlen valami, 
szebb lehet mint a’ virág, de léte czéljának kevesbbé megfelelő. Szerelem által 
alakúikét lénynek e g y e t l e n  érzet világa, melly két szivben egy dobbanás
sal árulja el léteiét.

Hogy e’ világ aztán milly tökélyben nyilatkozik, az a’ benne létező ele
mek tisztaságától, erejétől függ; — a’ szerelem olvasztó tüze szent! ’s ha a’ 
szivben nincsen salak, megszentesítve az oltár is , mellyen lobog.

A ’ nő keblének lehe, szomja a’ szerelem; ha tisztátalan a’ forrás, mérget 
iszik belőle.

Szerelme tüzében, mint nemes érez, legkönnyebben idomítható a’ női 
szív, ’s ezen olly messze jövőjére kiható nagy m unka, leginkább azon lény 
hatalmában van , ki ránk a’ rokonszenv szellemerejével hatását gyakorolja, — 
ö alakítja ’s testesíti a’ női szív álomképeit ’s képzelmeit, ő lehel beléjök min
denható életet.

’S mi gyakran tévesztenek ’s követnek el bűnt a’ férfiak , önző czéljaiknak 
nemtelen oltárán áldozva; könnyelműn játszanak egy szívéletével, mintha ez 
kevesb értékű lenne a’ test életénél ? hányszor törpíttetik el az érező női szív 
előtt ezen isteni érzelem’', ollyak á lta l, kik annak magasztosságát fölfogni 
nem bírják, kik vérük egy kis élénkebb pezsdülésére, mulékony mámorukra, a’ 
s z e r e l e m  szent nevét ezégérezik! — ’s a’ hölgy pirulva fordul el szive bál
ványától , mennyei érzelmének forrása szivére fut vissza — ’s mint szirtet, 
bennfukadó árja repeszti meg!

Ha e’ csalódás korán éri a’ hölgyszivet, egyszerre még nem lesz letarolva 
virága, de a’ fagyott gyökér, ezentúl csak fattyú sarjakat fog hajtani; hiúság, 
kaczér ömlengések, ábrándos elgyúlás leendenek ez eltépett tiszta érzelem 
rongyai.

Boldog, ezerszer boldog a’ hölgy, kinek kebelbimbaját a’ szűzies szere
lem hajnalsugára fakasztja életre, -— ’s tiszta harmatcseppét gyöngyözi reá a’ 
viszontszerelemnek , melly az édes illatot többíti ’s virága színét csillogóbbá 
teszi; — ha leáldozik a’ napfény, élénk szinzetét veszti a’ virág, de illatában 
tovább-tovább nyilatkozik szép élete az alkonyat árnyain.

Mit az emberek fájdalomnak, nélkülözésnek neveznek, mennyi élv, men
nyi üdvvel van kárpótolva a’ szerelem országában , ’s született-e valaha a’ bűn
nek ördöge a’ szerelem tiszta angyaliságából ? !

És milly határtalan boldog a’ hölgy, kit illy szerelem vezet el n ő i s é g e  
dicspontjához.............

A ’ rózsa virága teljét éri el ’s bájait , mellyek olly széppé tevék őt önma-
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gának a’ patak tükrében nem hullatja el a’ sodró szeleknek ; egy gyönyördús 
éjen teremtő ereje fölgyúl a’ nagy természetnek, fris bimbók liizelgik körül a’ 
rózsa kebelét, ’s lesznek kiújult bájai áz a n y á n a k !

Szive tölt poharából, a’ kebelre kicsordult szerelme! . . .
Az én lelkemben is élt sejtelme a’ szerelem boldogságának, — de sziklát 

növeltek szivemből, hogy egykoron enüdvöm zuzzék rajta meg. Az isteni kéz 
által beléoltott magvak elsatnyúlva sarjadtak szét, ’s mert kertészi balgák va- 
lának , még bujábban tenyésztek ’s kúszó tömérdekségben mármár eltölték a’ 
szivet magát.

. Atkul adá rám isten szépségemet, az emberek túlkorán ébresztettek fény
köröm öntudatára, ’s lelkem aetheribb szövedékű volt, mintsem hogy egyszer
smind ezen öntudattal , annál nagyobb mértékben ne kelt volna föl bennem a’ 
hiúság , minél törpébbeknek láttam irányomban magasztalóimat.

Kicsiny lelkek hiúsága apró tetszelgésben nyilatkozik, — az enyim szen
vedély lyé lön , — elrohant velem a’ talapzattalan ábrándokig.

A’ földet elvesztettem lábaim alól.
A ’ szerelem érzetét méltatlannak találtam lelkemhez, — mert hiszen tró

nomat ekkor , csillagfodraimról leszállva meg kellett volna osztanom , ’s mint 
mennyasszonynak a’ föld igénytelen rózsáját kell vala fürteimbe tűzdelnem.

Juno valék , diadalszekerem előtt a’ tarkatollú pávák h i ú s á g o m  va
lónak.

Meglehet, ha udvarlóim nagy seregében, csak egy férfias lelkű akad, 
kiben nem szolgaiságot, hanem a’ férfias lélek eredeti fényét látom m eg, — ha 
a’ tökéletességnek képzelmét nem mindig önmagámban találom föl, — ekkor 
talán szivemben virág fakad, melly homlokomon a’ hidegkövü diadémot virúló 
koszorúval pótolja vala.

Meglehet, ha csak egy férfiúnak lelke fónségében tűnik föl előttem — ’s 
versenyre k ö lt, lelkeink a’ szerelemben léptek volna messaliance-ra, — de ud
varlóimnak apródi alázatossága , — ’s hogy mindég és mindenkor bájaim dicsőí
tésével vágytak szivemre h a tn i, hogy szavaikban soha önlelkökkel, hanem 
mindég saját magasztosságommal találkoztam, — csak megvetést költhete föl 
bennem, — ez pedig mostoha föld a’ szerelem tenyészetére.

De miként is kelthettem volna én tápját érzelmi lángoknak azok lelkében, 
kiket keblem virágcsokra egy hulladéklevelével boldogítani tudtam.

Fauteuille-öm mellett féltérdre ereszkedve, suttogák hozzám rózsa nyelvvel 
az édességeket, ’s az okozott csömörért kendőm egy legyintése volt a’ jutalom, 
mi a’ gyávákat ismét boldogságukban magukon kívül ragadá.

Költönczök — kegyem babérjáért — kötetenként zengték hozzám rímei
ket, — — ezek legalább hűn ecseteltek, mert verseik szintolly l é l e k t e l e 
n e k  voltak , mint magam.

Szabónőim eszmény-öltözékeimért magasztalának, — ez versenyre költé 
velem a’ nagy hölgysereget, — ’s ha öltözékim szabását ’s a’ színek választását 
sikerült eltalálniok, győzelmi kaczajt ütenek , ’s én neveték majomiságukon. —

Hiúságomat a’ világ naponta elősegité.
A’ természet egyszerű valójával — hol minden olly varázshatalommal 

szólítja vissza az embert az élet harmóniájába , — nem lehetett orvosom.
Mesterkélt selyem szövegeim között, kábító karában a’ kéjelmeknek, nem 

oltható egyszerű képeit a’ természet szivembe, ’s nem fakasztható föl benne 
azon tiszta kútforrását az érzelemnek, — melly annyira kibékit önmagunkkal, 
ki a’ világórái.O O

Anyám tejét én soha nem szivám — mi természetesb, mint hogy azon 
érzelmi lágyság, melly a’ nőlelkületét olly varázsszéppé teszi, nem férközhete 
szivemhez.



Nézd a’ liljomot, ó fürdőit a’ természet tejében, — nézd! milly bájt 
lehellő, milly szende ?

Atyám aristoerata volt, a’ nagvravágy ’s uralkodás lelkének minden éle- 
ménve, — olly kicsinyeknek tartá az embereket, és mégis óhajtott uraltatni 
általuk; — engem szeretett, a’ mennyire főrangú fesz közepette szeretni lehet,
— elkényesztetve nevelt ’s ideje korán is elmételyzé bensőmet balitéletes elvei
vel. Körében éltem, kitüntetéseiben részesültem, — fénynyel árasztott körül.— 
mondhatnám, inkább hódolatát bírtam, mint szerelmét, — mert azon gyöngé- 
debb természetsugalta szeretetet, — melly a’ kunyhók gyermekét is olly ki- 
mondhatlan boldoggá teszi, — melly után ragyogó jelenéből is visszasír — 
soha nem élveztem. Atyám kebelére vont . — de akkor is szíve melegebb dob
banását hasztalan kerestem volna, legföljebb dicsmosolyát láttam , midőn ké
rőim czimeit ’s rangját elösorolgatá. Egy ízben bon mot-úl egy iíju orvosnak 
beszóló el furcsa látogatását, kit mint kérelmezőt fogada el kihallgató teremé
ben, ’s ki reszkető ajakkal csak ennyit tuda előtte kirebegni „leányát szeretem.“
— Atvám nevetve mondá : hogy szolgáival hozatá eszére az i f j ú t ,  é n  pedig 
szivemben bizonvos szokatlan mozzanást érzék, de megérteni nem tudtam.

Mi csoda: ha annyi kártékony festék megrontá valómat, elölte lelkem ter
mészeti fejlését, elkápráztatva esalfényeitől határozatlanná vált — ’s igy aztán 
szabadabb röptéiben , az ábránd világába tévedett.

A’ föld eltűnt lábaim alól. — — —
Házassági ajánlatokra eddig közönyös maradtam, fiatal valék ’s nem volt 

kedvem atyám kincseit lelki koldusok közt kiosztogatni.
Év múlva atyám illedéki házasságot köttetett velem egy élemedett, de 

főrangú férfiúval, — e’ házasságot atyám érdekei kívánták ’s én egész kö- 
zönvnyel engedtem óhajának ; mint anya első gyermekét karjairól átteszi bölcső
jébe , úgy léptem én atyámtól férjem oldalához. O becsült engemet, — mint 
tisztelete bálványát imádott, — de valamint maga már szeretni nem volt képes, 
szerelmemet nem is igényeié. Ragyogtam oldalán , ő büszkeségét helyező ben
nem ’s dicsem glóriájában, mint egyik bámulom osztakozott.

Termeim ambraillatot lehelének, — szenelőmben aloéfa hamvadott , ’s én 
salonim fojtott legében való nélküli életemmel újra találkoztam , szívem folytatá 
tenyészetét fájdalom ’s örömtelen ; mint virág árny ’s napfény nélkül.

És e' helvzetben még irigveim is találkozhattak az emberek között, — kik
J  ö  Cv

regét költének férjem iránti hüségtörésemröl, — e’ rege sebesen kezde terjedni 
az ujsághajhászó tömegben , ’s bizonyos bazsarózsákkal ékített szőnyegek mö
gött — míg végre a’ hír szárnyai megnyírettek; mint mondják, egy ifjú lova
gom akadt, ki védletemre kelvén, párbajjal kényszerítő a’ regekoholót a’ hatá
rok elhagyására; aranyaimhoz nyúltam — ’s újra azon szokatlan mozzanást 
érzém szivemben — 's szégyen pírja vert le: — de mindez eltűnt, mint gyer
mekmosolygás. —

Ifjú korom teljes díszében állék, midőn férjem meghalt, — elvesztőt sem 
nem fájlaltam, sem nem örültem házassági kötelékünk fölbomlásán, olly csekély 
terhe volt ennek rám nézve, hogy elenyésztét alig érezém: kevéssel utána atyám 
is elhalt — és én két sír felett éltem élettelenül. — — —

Dicsőittetésimben már unatkozást kezdék ta lá ln i, — és a’ gyász elvo
nultságában érzém , hogy még sem lehetnék el nélkülük, — ez volt még a’ 
fonal, mi riasztó kedélyemtől elvont, ez volt még, mi a' külélet apróságaival fog- 
lalkoztatá elmémet.

Azonban ábrándjaim országa napról napra terjedett, s mindég szükebb 
körbe voná össze a’ valóvilágot.

Szívem senyvedett.
Ollykor órákig ülék mozdulatlanúl, elringatva magas dormens-omban —

’s olly sötét árnyazatok boriták el szemeimet, hogy már végső szálait is elvesz-
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tém gondolatimnak, mellyek e’ külvilághoz kötének, és illyenkor önmagámtól 
visszaborzadva ragadtam meg virágedényim lombékezetét, hogy a’ zöld levelek 
’s mosolygó bimbók új életet derítsenek merevségében el-elvonagló lelkemre.

Egy sötét alak tapadóit olthatatlanúl emlékembe •— közelemben gyakran 
láttam ő t , —- epedő halványsága szellemivé tévé arczának vonásait ’s mint 
holdvilág hideg sugárral kereste lelkemet, — mintha bensőmnek tükrét tartot
ták volna elömbe, — hideg borzalommal futottam tekintetét.

Neve Arthur volt.
Egy fényes nyári éjjel, — épen zongorámon egyikét Villmers remekei

nek: u n jo u r d’été en Norvege-jét játsztam el, — az erős játék minden erőmet 
kimeríté, idegeim kifeszültek. Elmerülve ültem, öntudatlanul tépdesvén közel
álló vázám virágbokrának leveleit, lelkemben fentebb regiók tisztultabb fénye 
kezdett derengeni, ’s hevült képzeletem túlvilági álmokban csapongóit e l ; és 
én mint seraph tűzszárnyain, égfelé emelkedtem, mármár az utolsó bilincset 
akasztóm ki a’ föld ’s közöttem, — midőn egy hideg kéz görcsösen ragadá meg 
kezemet, ’s oily őrült hévvel emelt ki fauteuille-embül, hogy a’ gyertyák, tám
láikról a’ földre hullva, elaludtak: — a’ hang elhalt ajkaimon ’s az éj néma
ságán keresztül hallóm szívem feszítő dobbanásait, az alak sebesen vonszolt az 
ablak ívezetébe , honnan a’ függönyzetet vadul letépvén, a’ hold kisértetes fé
nyében , — A rthurt láttam és összeborzadék; lábaimhoz térdelt, még mindig 
görcsösen övéibe kulcsolva kezeimet, arczát feszített idegeivel felém fordítá, ’s 
szemei olly rémesen meredezének reám, mintha lidércz-fény égett volna bennök! 
legborzasztóbb volt azon félmosolygás, melly mint szellemárny a’ horpadt sír 
felett, úgy vonult át sáppadt ajkain, ezek, midőn megszólalt, miként hacsak 
rezegtek volna, ’s a’ hangokat lelke susogná füleimbe, olly mélyről küzdöttek 
föl füleimhez:

„L ásd, lásd , igy szerettelek volna mindig látni a’ holdvilágnak tündér
lepelében , nem illessz te csilárok sugár özönébe, nem virágkoszorúk viruló fo- 
nadéki közé, sivár lelkednek ez legillőbb világítás, jókorán pattantsd el az élet 
bilincseit, nehogy lelked itt a’ földön megöljed, iszonyúan bűnhődnél érette, 
szépséged az ég birájitm eg nem kérleli, szépséged? hahaha!“ — ’s ez éles ka- 
czajra jéggé fagyott bennem minden élet, szivem megdermedve, életmelegség 
után sóhajtott, — e’ sóhajra keblem mint az elhaló nap izzótüzben kezde égni, 
sugarak helyett millió lángkigyók hömpölyögtek keresztül vérereimen, tűzful- 
lánkjaiba szemeit üregekké perzselék, agyvelöm mintha forró lávába lett volna 
burkolva, forro tt; a’ tűz egész testemben emésztett, miglen szivem jégkérgén 
kialudt; bensőm mint kiégett crater borzasztó űrré változott.

Tükröt ide a’ szép nőnek, hahaha!

Forró lázban feküdtem.
Egy kis világocska pislogott még a’ szív  helyén, és mindig gyöngébb és 

gyöngébb leve, egy véglobbanás és hajnali rózsafény úszta keresztül lényemet, 
szemeim egy szent világossággal találkozónak, melly homlokomra mennyei nyu
galmat csókola , — én imádkoztam.

Fölvetém szemeimet, ’s bágyadtságom lenge ködén keresztül, A rthurt 
láttam ágyam előtt, két könycseppel szemeiben, mellyeknek tiszta kristályán 
keresztül a’ r e m é n y  nek megtört sugára világolt!

* *
Ki a’ hölgy becsületéért vívott ’s fölötte hűn virasztott — ő — az e l 

u t a s í t o t t  Arthur !
B u l y o v s z k y  S z i d ó n i a .
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ERDÉLYHONI KÉPEK.
I.  K é p .

ZABHÁZA.
Ezernyolczszáz negyven’“'* júliusának első hetében, egyjén azon forró 

meleg napoknak, mellyeken az égető nap heve a’ növény- és állati életre mi- 
nálunk is olly tikkasztólag hat: Kolozsvárra utaztam volt.

Köztudat, hogy minálunk a’ gyorsan haladásnak anyagi eszközei, u. m .: 
gőzhajók, vasutak nincsenek; a’ szellemiek pedig ittott vagy szép módon leke- 
nyereztetve, utilizáltattak: vagy a’ szó szorosb értelmében zsarnokilag lelán- 
czoltattak ; és igy a’ magyar nóta szerint:

„Kinek kutyája nincs, maga ugat estve,
’S kinek lova nincsen, gyalog megy a’ Pestre.“ 

az utazó csak úgy halad , a’ hogy a’ körülményekkel megalkuszik.
Nekem ezúttal fuvarosom egy székely atyafi volt; kinek, valamint min

den székely fuvarosnak szokása mindenütt, hol a’ rétet valamivel zöldebbnek 
látja „megereszteni“, hogy a’ fakók vagy sárgák „vagy kettőt harapjanak.“ — 
Illy étetés után félóra múlva alig értünk a’ zabházi h a tá rra , hol említett fuva
rosom azonnal megállóit.

— Az istenért, atyafi! tán csaknem  „ereszt meg“ ismét? hiszen ha 
mind igy t a r t , úgy egy hétig sem érünk Kolozsvárra.

— A h, dehogynem! ne búsuljon Ünőházy u ram , mert ha vagy kettőt 
falnak a’ sárgák, ’s magokat kinyugodják, majd estve a’ hűvösön csaknem 
Kolozsvárra hajtok.

Alig mondta ki fuvarosom e’ szavakat, már azalatt a’ sárgák a’ kender- 
hámból kifordítva, fejők a’ kötőfék szárnál fogva elsőlábukhoz kötve, ’s igy a’ 
rétbe becsapva voltak. — Fuvarosom a’ szekér árnyában, én pedig a’ lepedő
ből készült ernyő alatt, menekültünk a’ nap forró heve elől.

Állódéi volt; ’s mintha minden élet kihalt volna a’ zabházi határról, 
olly álomszerű csend borongott annak hegy- és völgyein; csak az apró röpülő 
bogarak szárnyainak csapkodásaiból a lak u lt,’s illy forró napokban olly saját- 
szerűleg kedves dongásu harmóniája lebegett a’ forró meleg lehelletén. — A’ 
sárguló kalász-tengerből, halványon kékeit a’ búzavirág, mellynek szomorú 
sorsán, lehajlott fővel ’s bezárt kehelylyel kesergett szomszéda a’ lángkeblü 
pipacs. — A ’ pacsirták leszállva daloszlopaiktól , szétterjesztett szárnyakkal, 
’s lihegő mellel fetrengettek az izmos bogács leveleinek árnyaiban. — A’ mezei 
munkások déli nyugalmuk karján pihentek. — Lakóitól, mintegy fosztva ké
kellet az ég harangja, ’s csak egyegy merész fecske villant fel ollykorollykor 
annak kék homályából. — Az egész zabházi határon álomszerű csend honolt.

Mennyire Erdély völgyei megengedik, meglehetős livádia terült el előttünk.
„Livádia“ az oláh szótár magyar hasábján azt teszi: „ré t“, tehát mint

hogy a’ zabházi tek. compossessoratus ezen rétet a memoria hominum „Liva- 
dia“-nak hívja, nem akarva a’ nemesi kiváltságot turbalni, megmaradtam a’ 
Livádia kifejezés mellett.

A ’ livádia egészen allodium v o lt, mit az egyszeri reátekintésre gyakor
lott szem a’ míveletlenség-, elhagyottság-, gyom- és dudva szőnyeg alatti heve- 
résrö l, mint a’ nemesi külső birtokok főcriteriumairól azonnal megismerhetett.

A ’ zabházi krónika nem emlékezik arról: hogy valaha ezen livádiaról a’ 
birtokosság valamellyik tagja, egy marék becsületes szénát bevitt volna. — Pe
dig két láb széles, ’s ugyanannyi mély ’s egy pár száz ölnyi hosszú sáncz az 
egész rétet a’ legfinomabb szénát termővé tenné.

Ig en , de mind e’ mellett i s , hogy Erdélyben a’ fontolva haladás e’ clas- 
sicus kis honában , sok történ t, még most is sok történik ollyan , melly visz-

12
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hangoztatja a’ hű polgári kebelben a’ száműzött Ovid , ezen sokat jelentő sza
vait : „Omnia jam  fient, fieri quae posse negabam.“
azért még soha sem történt, ’s nem történend soha, hogy a’ nemesi livádián, 
mint a’ romai piaczon magától egy hasadás, vulgo sáncz nyíljon, mellybe a’ 
hegyi patakok a’ zabházi conservatismus penészes boldogságáért, mint Curtius 
Rom áért, belé zuhanjanak. — Azt tekintetes uram bátyáim , ásatni, vagy 
ásni „kell.“

Természetesen! Azonban, dicséretére legyen mondva a’ zabházi egy 
liíjján 100 tagból álló compossesoratusnak, ezt ők magok is átlátták; ’s daczára 
félszázados ülésezésök- ’s tanácskozásuknak, sem sikerült az abban való min
den oldalróli beleegyezés. — Egynek jobbágya, másnak zsellére, harmadiknak 
czigánya nem v o lt, kit sáncz ásni küldjön; azt a’ vakmerőséget pedig remélem 
senki sem venné fejébe, hogy az említett hiányokat az illetőknek, vagy magok 
tenyerükkel, vagy pénzükkel fedezni, ajánlani merné, vagy merte volna. A’ 
magyar nemes embert a’ magyarok istene, úgy hiszik Zabházán, nem 
ásó és kapa — hanem kardforgatásra teremtette. ’S ki minálunk efélét merne 
nemes embernek ajánlani, még csak B. városi követ sem lenne soha. — 
Adózni?! Jaj lelkem olvasóm, Magyarhon annyi Kossuthot nem tudna te
remteni , mennyi képes lenne ezen tens urakat az adó elvállalására capaci- 
tálni. Tehát egyfelől ezen okból: másfelől pedig azon elvnél fogva:

Igaz nemes csak fontoltan halad,
Közügyben, mert sietni nem szabad —

sokan a’ közbirtokos urak közül nem látták még jelen az idejét a’ rétjavitás- 
nak; mint egy jóslélekkel láttuk a’ jövendőben , hogy lesz még idő, mellyben 
az országgyűlési többség és szavazat utján méri ki, az emberinem fejlődésének, 
’s előhaladásának semmi szavazat által meg nem dönthető irányát. — És igy 
a’ zabházi livádiáról, minden compossessor úr csak ollyan — semmiféle négy
lábú állattól nem élvezhető kaszálmányt vitt haza, — mellyel otthon a’ fellegek 
major potentiája — az omló záporok ellen, az ősi kastély fedeléről lehullott 
cserép- vagy fazsindelyek helyén nyitva maradott üregeken sollenniter pro
testálhatott. —

Erdélyben már a’ harmadik faluban és annak határán elég észlelni valót 
talál a’ figyelmes utazó. — E ’ szerint nekem is a’ zabházi kopár oldalú legelő, 
— nem igen dxis kalászu tilalmas, és a’ fenn tisztelt livádia bőv anyagokat 
adának a’ gazdászati elmélkedésre. — De gondolatimból nem fűzhettem hosszú 
lánczot; mert mig én szeretett nemes atyámfiainak gazdasági rendszeréről 
elmélkedtem; ’s míg fuvarosom szekere alatt kényére horkolva , belezavart e’ 
növény világ lakosainak zongó harmóniájába: a’ jóllakási reményükbe csa
lódott sárgák pedig egy öreg fűzfa árnyékában, mintha magyar irók lettek — 
’s egymás müvét meglopták volna , tarajokat kölcsönösen vakargálták: az alatt 
hirtelen sötét felhők ijesztő tábora vonult az eddig tikkadt láthatár kékes bol
tozatára, — sűrű villámok czikáztak a’ felhők barna homlokán, ollykor mély 
dörgések kíséretében. —

— Están u ram ! igy hívták fuvarosomat, székely atyafiai — nem 
hallja? ébredjen! és induljunk, különben a’ „lapos menkő“ ide legyint. —

A’ székely ember mikor vészt s e jt , nem szokott rest lenni. — Ezen kö
zös jellemnél fogva; Están uramnak sárgáit a’ hámba bútatni csak egy perez 
müve vo lt, —ekkor jobbra balra a’ sárgák közé sújtván, mentünk, úgy . . . . 
hogy csak annak lehet képzete illyen menetelről, ki szerencsés volt bús, 
vagy jókedvű székely fuvarossal utazni. —

Negyed óra alatt Zabházán voltunk, — de későn , mert a’ vihar a’ falun 
felül vonulván á t ,  a’ hegyekről összefutó víz, a’ falu túlsó felében kevés időre 
az átjárást lehetetlenné te tte , — és én kénytelen voltam a’ mesebeli egykori 
paraszt módjára elvárni.
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,,Dum deliuit amnis.“
Beérve Zabházára, ’s ott körültekintve , valamellyik Kisfaludinak ezen 

mondata jutott eszembe *) „magyar nemes kapuja mindég nyitva van becsületes 
ember előtt.“ —

Nem tudom Magyarhonban mennyiben áll ezen tétel életbeni oldala; de 
nálunk annyival könnyebben létezhető, hogy sok faluban sok nemesnek kapuja 
sincs, hanem csak kapu lábja; tehát a’ birtokos vendégszeretetéhez annyival 
könnyebben igényt formálhat a’ nem becsületes i s , — ’s még inkább a’ be
csületes. —

De itt magamat igazolni a’ felebaráti kötelesség §-a parancsolja. Nem 
azért nincs sok Zab- és másházi nemes társamnak kapuja, mintha módja nem 
volna 10— 12 szál deszkát vásárolni, hanem azért hogy restell u tánajárn i.
— ’S ezen restség olly ismertető jellemévé vált sok nemes atyámfiának, 
mint az organicus testeknek a’ t e h e t e t l e n s é g  jelleme; úgy hogy sok ne
mes úri embernek ha apjáról maradt ez vagy amaz épülete elpusztul: 10— 20 
évek alatt sem képes mást állítani; mind a’ mellett hogy anyagilag módja volna,
— mondom resteli az utánjárást; mivel az mozgásba kerül; már pedig a’ ma
gyar nemest nem alacsony!thatjuk az élmüvetlen testek sorába, hogy benne a’ 
m ozgást, ezen még az élmüvetlen testekben is feltalálható jellemet keressük.

Kétszeres módom lehetett volna tehát Zabházán akármelly nemes rokon
hoz betérni; de ezt szándokoson nem tettem ; egyért: ezúttal ismeretlen akar
tam mindenki előtt maradni ; ’s ezért is vettem magamra az Ünőházy nevet; 
másért: az évszak épen aratás óráján lévén, tudom hogy illyenkor sok helyütt 
még leányos házaknál is a’ vendég............. ’sat. — Egy korcsma formába haj
tattam tehát ; azaz : megálltunk egy rongyos ház előtt, mellynek fedele néhol 
nád és zsúp, néhol cserép, néhol fazsindely volt, ’s hogy ezen architectural 
quodlibet-fedel az egésznek horpadt derekát össze ne nyomja, mint az ephesusi 
Diana templomát corinthi oszlopok , úgy ezt is fa „istömpöjök“ vették körül, 
mellyekre a ’ fedél nehezkedett. — A’ ház körül csak ittott egyegy el nem lopott 
kerttámasz, vagy palánkoszlop, jelölték az allodialis birtok perifériáját. — Ha 
egy gémeskút lett volna még körűié, az egész egy csárdának, Magyarhon akár 
mellyik pusztájára beillett volna. — Részletesebb leírásával nem fárasztom tisz
telt olvasóm becses figyelmét, — gondolom csodálkozni fog azon is, hogy egy 
nemes falusi vendéglő igy néz ki minálunk. De ne méltóztassék csodálkozni.

Ez ismét igen természetesen a’ maga rendén van. Mert ha a’ magyar ne
mes saját laka körül sem akar palánkot vonni: nagy következetlenség vétkébe 
esném, mind irányába, mind magam irá n t, ha azt fognám re á , hogy korcsmá
já t bekeríti. Én tisztelni szoktam nemes rokonaim ősi szokásait. Egyébiránt is 
Zabházán úgy, mint más nagy országúiról félre eső nemes falukban a’ korcsma 
nem olly számítással van építve, hogy az idegen utasoknak vendégfogadóul 
szolgáljon, hanem pro primo: hogy a’ korcsomárolási jog ne enyészszék el; mert 
Verbőczy mondja , hogy ha ki jogával nem él, veszti azt; pro secundo: hogy 
falu- és ekklézsiagyülés helye legyen; pro tertio et quarto etc. hogy a’ parasz
toknak úgy mint a’ tek. urak közül sokaknak vasárnapi iskolául szolgáljon.

Ha sok kabátos urnák fényes öltönyeiről következtetnénk az ő anyagi 
tehetőségére: logicánk gyakran nagyokat biczczentene; miután a’ tapasztalás 
azt bizonyítja, hogy sok fényes kabátnak nem hogy ki volna fizetve az ára: de 
még alatta olly alap sincs , mellyet a’ magyar ember „ing“-nek nevez. — És ha 
sok czifra külsőjü ház előtt bámultunkban azt hinnök, hogy belől a’ béke és 
boldogság folyama csörgedez: ismét sokszor csalódnánk ; midőn ismét a’ tapasz
talás bizonyítja, hogy béke és boldogság, szegénység és gazdagság, nem

')  Tisztán nem tudom: hogy Kisfaludiakról olvastam-e vagy másról ?
“  12*
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mindig feltalálhatók czifra paloták és bársony köntösök ; vagy egyszerű kuny
hók és durva öltözet alatt.

A jóllét v irágai,a’ béke és boldogság forrásai sokszor épen ott nincsenek, 
hol leginkább véljük őket; ellenben , hol nem is gyanítjuk : ott áldásdúsan fa
kadnak.

Ha már ezen okoskodásunk fonalát valamelly helység, vagy több hely
ségekből alakult megye, vagy több megyékből álló ország anyagi vagy szellemi 
jól- vagy rosszullétére kiterjesztjük, ’s igy nyújtjuk tovább: a’ melly helység
nek okszerűen mívelt ha tára i, dúslombzatu gyümölcsösei, csinos utczái, szép 
házai vannak : az bizonyosan munkás, szorgalmas ’s következőleg tehetős pol
gárokkal dicsekszik ; ’s melly megye mind illyen helységeket keblez, ’s melly 
ország több, vagy mind illyen megyéket számlál: azon ország szellemi és 
anyagi jóllétének virága teljes diszében ragyog. Itt az okoskodás nem csal, mint 
a’ fentebb mondottam kabátos hasonlításban.

Hasonlóan o t t , hol silány mezők, pusztulni indult falvak tűnnek fel a’ 
vándor előtt: a’ nép tunya, vagy elnyomottságára csalhatatlanul következtet
hetni. ’S ott még inkább, hol a’ helység népe nem földesúri hatalom alatt 
nyög, hanem maga a’ nép íoldesur, azaz: a’ helység nemes.

Zabháza a’ megtestesült nemesi tunyaságnak és elnyomattatásnak élő képe. 
— Nemes compossessoratus és elnyomattatás! Hiszen ez a’ legkirívóbb ellen
mondás, mióta az észtant feltalálták, mondaná tán valaki jó olvasóim közül.

Nem politikai elnyomatást értek tisztelt olvasóm! Azon elnyomatást, mel
lyel a’ kutyabőrre olly büszkén utaló nemest elnyomják, civilisált nyelven ,,meg
vásárlás“, ,,lekenyerezés“ , „hivatalba-tétel“ ’s több illyen, nem minden fülön 
átható epitethonokkal nevezik; világos te h á t, hogy illyen elnyomatás alatt 
nyögnek zabházi nemes rokonaink , hanem a’ már sokszor mondottam tunya
ság és restség zsarnoki járma alatt. — Elő bizonyság erre nemes falujoknak 
gyámoltalan ábrázata, mellyet ezennel az érdemes olvasónak igen kevés vonások
ban bemutatni magamat szerencsésnek tartom.

Ha igaz b. Eötvös azon állítása, hogy sok ember sorsát ábrázatján hordja: 
úgy igaz ez az emberekből álló társaságok lakhelyéről is. — De lássuk a’ valót.

Az említett korcsma tornáczában leültem, honnan az egész falut szemtül 
szembelátni szerencsés voltam. ’S csak azt sajnáltam, hogy egy profé ssorom 
ármánykodása miatt valaha a’ tájfestészet tanulásától elestem, — különben, 
az egész Zabházát lerajzoltam, ’s jeles hazánkfia Barabás által kőre edzetve, 
e’ lapok mellett mellékletül is közöltem volna; m ert, megvallom az elragadta
tásig gyönyörködtetett ezen chineser ábrázat.

,,Nem nagy hazafiság és becsület öntől, hogy nemes rokonainak tehetet
lenségéből, ’s bár kiéből is gúnyt űz“ , mintha hallanám, hogy többen igy 
szólnak.

Erre ismét felelnem kell:
Midőn olly helységben j á r t , hol : a’ lakosok a’ hétből három napot a ’ 

földes urnák; 2-öt a’ vármegyének; 1-et az ekklézsiának; 1-et bikatartásért 
viszont a’ földes urnák; 1-et uzsorába ugyan annak; ’s utoljára istennek ke
servesen adóznak; ’s így egy hétből 9 napot másnak szolgálva, magok dolgai 
után nem láthatnak: — hol a’ szorgalmas paraszt eresztett gyümölcsöséből, 
terhes építményeiből, néha egy kanibal tisztartó alaptalan okaira kibecsültetik; 
— hol a’ paraszt, ha sikerült egy darab marhácskát eladnia, nem tudja adó
jába fizesse-e annak kevés árá t, vagy éhező családjának kenyeret és sót vegyen 
rajta; — hol a’ paraszt nem talál született gyermeke számára bölcsőnek való fát, 

nem elhalt ősz apja számára koporsónak való deszkát, mellyben a’ sokat 
szenvedett nyugtát lelhesse: ollyan helyen szent tisztelettel állok meg ember
társaim szerencsétlenségeinek halmaza mellett, — ’s ha egyebet nem tehetek, 
szívem legmélyebb érzetével osztom a’ fájdalom igazságtalan súlyát. —
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De midőn oily helységben vagyok: mint például nemes Zabháza: hol a' 
lakosok minden fáradság nélkül a’ semmit nem tevés ölébe beleszületnek; hol 
a’ hétnek minden napjaival rendelkezhetnek, még sem dolgoznak; hol sem haza, 
sem egyesek javára talán egy fillérrel sem járult egy is; hol azon büszke hit pam- 
lagán hever mindenik, hogy még a’ levegőt is csak nemes ember szívhatja; ’s 
a’ nap melegénél is csak ő heverhet egyedül, dúdolván Petőfivel:

„Én magyar nemes vagyok“ stb.
hol mondom ezen sok előnyök daczára is a’ mező olly elhagyatott, olly kopár, 
— a’ helység olly chinézer, — a’ tens birtokos urak olly lazaroni alakúak : 
ezerszer bocsánatot kérek: de itt csakugyan nem ismerek korlátot, melly meg
tartóztatna a ttó l, hogy hangosan nevetve meg ne dörgessem a’ galambduczos 
kapu restantiájit, ’s mennyire gyenge tüdőim engedik a’ fárbliző, vagy lengyel- 
tunyázó tens compossessoratus uraknak be ne kiáltsam : ,,tens urak! ébredjenek 
föl, mert megviradt!“ ha csak körrajzban is !

Zabháza utczáit ha más falusi idegen képes volna bejárni, legelsőbben is 
látná: hogy ottan az utczákon sánczok ásva nincsenek: ennélfogva csatorna hijá- 
nyában az itten gazdag vízforrások úgy ellepik az utczát, vagy pedig magok 
körül lápokat formálnak; ezen kis lápokat, vagy sártengerkéket, hatalmasan 
gyámolítják tartalmukkal a’ csaknem minden úri udvarból részint kihányt, 
részint önként kifolyó istálló- és akolszemetek; mellyek a’ helyett: hogy a’ te
kintetes úr sovány földjét kövéritenék, mintha törvényt tanultak volna, szaba
don használják az ország ú tjá t, haszon nélkül terülvén el azon; hanem ennek 
azt a’ jó oldalát tapasztalják a’ tens urak, mikor templomba vagy hová házul 
kibúvnak, a’ sovány tehenek hasig sülyedvén bele, nem félnek sem hogy elfut
nak az ó testamentomi sótartóval =  hintó, sem hogy eddig nyugalomban con- 
servált oldalbordájuk betörik a’ döczögésben: sőt megfordítva nem kevés terem- 
tettébe kerül a’ kivontatás ; melly káromkodás ismét jó pro appetitu, vagy 
pro concoctione. — Azután

L átná: hogy sok helyen két kurta gerendácskára két három darab göm
bölyű hosszabb gerendát tettek : ’s arra kevés földet hánytak és nevezék annak 
nevét csufondárosan „híd“-nak. — Es ha az idegen maga körül is tekintene

Látná: az utczára k i d ő l t  üres istálló falak mellett, az udvarra b e d ő l t  
palánkokat. — Igen az agyonütéssel fenyegető néhai czifra galambduczos ka
pukat, vagy is kapulábakat; ’s az ezekkel elválhatlanul kapcsolatban levő ronda 
szakái szárítókat, vulgo vasárnapi pletyka gyüldék helyeit. És ha épen az aga
rak vagy kuvaszok éhes fogától nem tartana, ’s egy illy udvarba betekintene, 
legelsőbben is az aestheticai rendetlenségben heverő szemét tűnnék elébe. — 
Azonkívül látná még az üres pajták behullott gerendáit, — a’ csűrös kert puszta 
asztag fenekeit; a’ csűr befúvesedett földjét, — a’ gabnatár üres hambárait, — 
a’ kukoriczakert elégetett léczeit , — az ólak szegletoszlopait, — a’ gyü
mölcsös tisztítatlan és terméketlen nehány szilvafáit, de sokat látna még 
miket itt einem sorolhatok mind. — Látna továbbá: egy behorpadt fedelű házat, 
mellynek fedele részint csap , részint deszka , — vagy cserép — vagy fazsin
dely, — leomlott kéménynyel, — papírral foldozott ablakokkal, — minden 
perczben lezuhanással fenyegető tornácz-oszlopokkal, és fedélzettel. —

Ha pedig a’ szomszéd udvarra tekintene, ott látná hogy az egész ud
var fel van szántva, és kukoriczával bevetve, — mellynek növénye a’ két szo
bára devalvált ősi lak eszterhéjaig nőtt már. —

A ’ harmadikon pedig azt látná hogy ott a’ nemes curia dohánynyal van 
beültetve. —- Kukoricza és dohány két fő feltétele a’ zabháziaknak, -— ’s igen 
gondosságoson van igy, mert ha a’ délczeg csikók csordázása végett a’ helyre 
nincs szükség, — tehát minek álljon olly nagy hely haszon nélkül? Dohányra 
pedig szükség van, mert az idő semmivel olly könnyen nem telik, mint a ' 
pipázással. —
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De mint mindenütt a’ nap alatt, úgy Zabházán is vegyesen vannak a ’ 
körülmények, -— nem minden udvaron láthatni ám a’ restség és tunyaság 
nyomát. —

Imé amott egy csinosan épült zöld ablakos ház szép csinos udvaron, 
jó épületekkel stb — tulajdonosa Fokhegyi fungens szolgabiró , — ott egy más 
félbemaradott úri ház , tulajdonosa emeritaltatott szolgabiró G. Gáspár úr. — 
Itt egy szép, kis, uj ízléssel épült ház, takaros udvarral, csinos kerttel, jeles 
oltványos és kis lucernással, tulajdonosa Serény Gyula, utazásából nem rég 
hazatért szorgalmas gazda és haladás barátja. — Vele vis ä vis az ő udvarának 
ellentéte sötétlik, kormos falaival, mohlepte fedeleivel, tulajdonosa a’ tornácz- 
ban füstöl, minden ujjitásnak ellene szegülő Alvó Gedeon ú r, több megyék 
táblabír áj a.

Azon nehány perez alatt, míg Zabházán voltam, csak ennyiben tudám 
hirtelen Zabházát lerajzolni. — Bocsásson meg nagyérdemű olvasóm a’ gyakor
latlan vonásoknak. — Még csupán egy pár szót kivánok mondani a’ fundus ec- 
clésiasticusról; mit is egy más képben leszen szerencsém elmondani. —

n .  Kép .
E EKLÉZSIA GYŰLÉS ZABHÁZÁN.

Melly pap egy ollyan úri egyénekből álló nemesek, mint a’ zabháziak, 
lelki őrjeül szerencsésen beesett , — az az úr kegyelméből nagyon kiesett. —

Ha nem mondanám is, köztudat minálunk: hogy hol annyi nemes ember 
van egy akolban — ekklézsiában — onnan az egyetértés az akol kerítésén 
kívül maradt. —

Midőn a’ zabházi fiatal pap gyülekezete lelki kötőfékét kezébe vette, azon
nal a’ legelső lapis offen sionis a’ társasélet körében mutatkozott. Csökönyi 
Miklós úr haragosa lévén jure successionis Taploy Mátyás urnák, — ergo első 
ebédre hívás alkalmával, kikötötte a’ paptól, hogy a’ Taploy úr házával, ha az 
ő kegyét, mint fő patronusét veszteni nem akarja — semmi összeköttetésbe 
ne jövendjen. —

Taploy ú r , hasonlóan azt kívánta második vasárnapi ebédén, a’ maga 
részére— ’s illyenkor mit teszen a’ tapasztalatlan lelkész? Ha ügyes hajós, evez 
a’ kedélyek tengerén az indulatok durva sziklái között, — ha nem , — úgy üt
közik minduntalan, ’s utoljára is ő búsul. —

Jön azonban az életnek fontosabb oldala.
„Az ekklézsiának sok rendbeli szükségei vannak“ , mellyeket minden ün

nepnap , a’ tiszteletes úr keresztyén hallgatóinak kegyességükbe ajánl. — H a
nem több szüksége van azok között magának a’ papnak. — A ’ p a p i  t e l e k  
k ö r ü l  n i n c s  k e r t ;  a’ s z e g é n y  p a p n é  ve  t e m é n y  ec s k é j  é t a’ 
h a l l g a t ó k  d i s z n ó i  d ú l j á k  f ö l ;  mert a’ nemes ember disznója jogot tart 
ahoz, hogy a’ hol kert nincs, oda szabadon mehessen, mi pedig semmi joggal nem 
kívánjuk tőle, hogy ö a’ tiltó törvényeket ’s rendszabályokat tudja akkor: mikor 
gazdája, ki mind a’ mellett is, hogy soha egyebet nem tanult, sem tudja. — To- 
vábbá: a’ p a p l a k b  a b e e s i k  az e s ő ;  a z  a b l a k o k  r o s z a k ;  a’ p a p n é  
r he  u r n á t  k a p h a t ;  a’ f a l v a k o l a t  l e h u l l o t t ;  a’ k á l y h a  f ü s t ö l ;  
a’ p a p  f ö l d j e i  m í v e l e t l e n e k  sat. Mind ezekért a’ pap zörget és kér ; 
evangéliumi türelemmel várván a’ zörgetés- és kérésre: a’ „megnyittatik“ és 
,,megadatik“at. — Hane 1 hasztalan! Jön a’ kepeadás: akkor illyen conjuga- 
tiot hall: „Én sem adtam , te sem adtál, ő sem adott; nem adtunk , nem ad
tatok , nem adtak . . . .  m ost; Én is adok , te is adsz, ő is a d ; mi is adunk, 
ti is adtok, ők is adnak . . . .  jövendőben. És a’ szegény tiszteletes ide i s , oda 
is mozog, kér, esdeklik , ’s mind hasztalan! Mellyek után aztán, ha a’ leg-
conservativusabb phlegmával bírna is, béketürése fonala elszakad é s .....panaszol.
Már aztán, ha valaki látott becsületes társulatot, mellynek szőréből kefét csi
nálnak, összeröffenni : úgy lehet fogalma arról, mi ezután a’ pappal történik.
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Fáíyolt vonva mind azon keserű viszálkodások és súrlódásokra, mellyek 
illyen nemesekből álló megyében a’ pap és hallgatói között szokott történni, 
csupán egy pár jelenést leszek bátor a’ zabházi ekkézsiagyülésből előadni.

Sok helységben megvan azon dicséretes szokás , hogy gyülésezésekkel a’ 
míves napokat nem vesztegetik , hanem ünnep- és vasárnapokon , nem külön
ben esős napokon, mikor mezőre nem mehetnek, tartják az ülésöket. — Egyéb
iránt ezen elv alá nem jöhet a’ zabházi mezőre nem igen járó gyülekezet.

így juték a’ mai nagy eső kegyéből én is azon szerencséhez, hogy a’ 
zabházi megyegyülésének az ablakon kívül honestus auditora lehettem.

A ’ gyűlésben jelen voltak, Csökönyi, Taploy, Fokhegyi, Serény Gyula, 
Alvó Gedeon ’s több mások, — és a’ tiszteletes. —

A ’ mennyire emlékezem reá: a’ következendő ügyek voltak a' vitatás 
tárgyai, mellyekből nem sok ment határozatba, ’s a’ határozottak közül is nem 
sok fog végrehajtatni.

A ’ múlt ülési jegyzőkönyv felolvastatott volna, ha zabházi ekklézsiának 
lett volna; de a’ nem lévén, szőnyegre került a’ templom megújítására alapított 
pénztőkének kamatfelhajtása.

A’ kamat felvehetésről szó sem lehetvén, a’ tüzes vita azon kérdés körül 
viharzott: hogy az öt-hat éves fizetetten kamatokat tőkéhez csatolják-e vagy 
ne? Határozat: A ’ tőkéhez csatoljuk.

Zabházán az istenháza, az az imaház külsője és belsője ollyan, mint ren
desen szokott lenni a’ háznak, mellynek tiúajdonosa nem lakik benne, ’s a’ hü- 
telen kezelők pusztulni hagyják ; úgy szólván : csaknem „néptelen h áz , puszta 
rom.“ — A ’ zabházi keresztyén gyülekezet csakugyan átlátott anny it , hogy 
illő volna a’ templomból a’ m adarakat. szeleket, esőket kirekeszteni; azaz: 
megújítani. — De több évi haszontalan veszekedés, akaróm mondani: tanácsko
zás után sem sikerült valami pénzforrást felfedezni, mi az erre megkivántató 
költséget fedezze. — Voltak közülök ollyanok, kik melegebben éreztek, ’s ezen 
keresztyéni érzelemnél fogva, indítványba hozták volt, hogy az ekklézsiának 
egyetlen erdőjét adják el — ’s annak árát fordítsák a’ templom ujjitására.

Ezt ők meg is tették szerencsésen, sőt többet is tettek, az erdő árát egy
más között szépen kamatra kiosztották, ’s már most sem erdő , sem pénz, sem 
újított templom nincs. — M erta’X IX -ik század találós szelleme nem hiszem: hogy 
olly módot, vagy eszközt tudna kigondolni, mellyel a’ zabházi urakon az em
lített pénzt, vagy kamatját felvenni lehetne.— ’S ezen kamat tőkésítése felett 
folvt a’ heves veszekedés =  vitatkozás.

Serény Gyula minden áron a’ pénzt biztosítani kívánta, ’s ez által any- 
nyira magára haragította birtokos tá rsa it, hogy midőn jelenben minden indít
ványait elbukni látva, évenkénti rovatait ajánlani merészkedett: az ajtón tö
kéletesen kidobatott volna, ha én, mint idegen, jelenlétemmel a’ tens urak dühét 
nem mérséklem.

Most olvassa a’ gondnok a’ pap kérelmét, hogy a’ kertjét vegyék kerí
tésbe , mivel a’ disznók minden veteményét kitúrják. —

— A ’ disznókat a’ pásztor elébe kell adni. —
— Igen, de nincs pásztor, mivel a’ tekintetes urak nem akarják fizetni.
— M it, hát a’ tiszteletes úr igy mer beszélni ?!
— Hallatlan szemtelenség !
A ’ gondnok olvas „házam faláról a’ vakolat le hullott.“

C

— Meg kell tapasztatni; van az ekklésiának zsellérnője. —
„Fütőkályha rósz, füstöl.“
— Tán bizony azt akarja: hogy még vas- vagy batizi kályhát hozzunk : 

hiszen saját úri házamban sincs jobb kályha, mint a’ papi lakban.
Tanuló szobám ablakára üvegtáblákért esedezném.“ — Erre’ furcsa 

okoskodást hallottam; Alvó Gedeon úr, mint regalista, és egy tudós status



184

férfi, ki igazságosan’s meggyőződése szerint szokott szavazni, azt bizonyította be, 
hogy a’ papiros sokkal jobb az üvegtábla helyett tanuló szoba ablakára, mivel 
ezen a’ világosság nem rohan „vágtatva“ a’ szobába, ’s következőleg a’ pap 
szemét nem rontja. —

A ’ mi pedig Alvó Gedeon urnák a’ pap szeme romlása felőli gondoskodá
sát ille ti: arra épen nem volt szükség, tiszt. Csutora uram nem szokta soha 
magát a’ tanulással fárasztani. Igen jól tudja, hogy miilyen lelki eledelt ér
demel a’ keze alatti nyáj; valamint azt i s : hogy nem jó mindent az ebeknek 
hányni, azért csak megkímélte magát a’ gyertyázástól is. —

— Szót „instállok!“ kiálta ezután Csökönösi ú r . —
— Halljuk , halljuk ! —
— Az még sem lehet, hogy a’ tiszt, papi lakon valamit ne javítsunk; 

azért ha a’ nemes és szent ekklézsiai gyűlés elfogadná: indítványoznám, hogy az 
ekklézsia makkolási hasznát fordítsuk a’ papiház javítgatására. —

— Helyes! éljen! kiálták mindenfelől. ’S határozattá lön, hogy ezután 
az ekklézsia makkját árverésen eladják, ’s azon pénzből a’ papiház tataro
zandó leszen . . . .  ha t. i. valamellyik ur a’ pénzt kölcsön el nem költi.

Ha érdemes olvasóm kegyes volt figyelemmel olvasni, emlékezhetik, hogy 
fennebb azt mondottam, hogy az ekklézsia erdőjét eladták. Tehát kérdezhetné: 
honnan van hát az ekklézsiának makkja ?

H át biz azt a’ zabházi torony termi, mikor a’ makktermésnek ideje jár. — 
Ezt gondolom még inkább nem érti érdemes olvasóm, hogy a’ torony makkot 
teremjen, azért én meg mondom.

Zabházán torony nincs, tehát makkot sem teremhet — hanem van a’ 
templom kerítésében két izmos százados cserfa, — mellyek közül egyikre a’ 
zabházi harangok vannak téve , és igy az a’ torony helyét pótolja. — Ezen 
cserfákon kedvező évben szokott egy pár véka makk teremni , melly makkon 
akkor a’ tiszteletes úr egy-egy borzos malaczának szőre megsimult; — ter
mészetesen , hogy kevés kukoriczajárulékkal. —

Ezen makkolás később papi joggá vált, és senkinek nem juto tt eszébe azt 
a’ paptól irigyelni, csupán Csökönösi úrnak, ki mindig alkalomra várt ,  hogy 
valahogy a’ paptól a’ beneficiumok ezen satyricus faját is elrabolja, és ezen 
dicséretes hosszas szándékának sükerét a’ mai nap taps és éljenkiáltások között 
meg is aratta.

Még nehány atyafiságos teremtette hallatszott a’ gyűlésben , ’s azzal osz- 
lani kezdettek. Vártam volna már , hogy az iskola is jöjjön szőnyegre, de az 
elmaradott. A ’ zabházi vocabulariumban e’ szó: „iskola1 ‘ merőben ismeretlen 
lévén. — Ezzel a’ gyűlés eloszlott.

(Folyt, köv.) E. G e d ő  J á n o s .

NÉHÁNY KOMOLY SZÓ
b a r á t o m h o z  a’ m o s t  m ú l t  év k a t a k o m b á j á n á l ,  

íme a’ föld egygyel ismét többször kerülte meg tengelyét, az öreg hársfa 
egygyel többször hullatta el levelét, a’ búnak édes fia egy évvel messzebbre ta
szító el keserve fájdalmas emlékét, — szóval: ég és fö ld , boldog és boldogta
lan, öreg és fiatal egyiránt hosszítják a’ történetet, melly a’ múlt kedves, vagy 
ellenben fájdalmas árnyékát olly híven ábrázolja. — Egy évet tehát ismét elte
mettünk, ’s bevontuk őt a’ feledés czifra szemfödelével, létünk ősz papja, az 
idő , éneklé felette bús requiem-jét. — Örüljek vagy szomorkodjam-e, tőled 
kérdezem? vagy tán temetésről lévén szó, előre megrovod idétlen kérdést tevő 
bátorságom? Barátom, szivem barátja, elméd nyomja el indulatod fellobbant 
v iharát, — hisz’ ! nem tudod a’ világ ős, de igaz mondatát: „gazdag haldokló,
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örömkönyüs rokonok“, vagy azt mondod tán , rosszak életelve ez , melly jókat 
nem boldogít , ’s tán Senecának csipös szavai: „nihil turpe est, cuius placet 
pretium“, mint fő életelvem tán eszedbe is jutának ? — Barátom ! lassan az Íté
lettel , „mert ítéletet a’ dolgok rendes menetele után szükség hozni“, úgymond 
Toqueville, ,,a’ hirtelen Ítélet hibás voltának okát nevezetében hordozza“, foly
tatja Jósika, erre tehát légy figyelemmel, ’s hallgass meg: Áz élet, melly 
annyi színben játsza szerepét, ugyanannyiszor változtatja a’ benne élők körül
ményeit, ’s noha körülmény in concreto igazságot nem teremt, mint illyent nem 
változtat saját színéhez , azonban meghatározhatja annak pörkölő hevét, Így 
p. o. szeretni a’ je len t, vagy legalább vele megelégedni psichologiai, és polgári 
szoros kötelesség, a’ múlttal azonban nem törődni, vagy épen elfeledni önkény- 
tes a’ vélemény . . . igy és e’ szerint tehát jó barátom a’ fenállított világelv, 
melly in solido magában foglalja mérges leheletét, ártalmatlan körülményekhez, 
ártatlanul használtatván, elveszítheti fekete értelmét; és most hogy az előbbire 
visszamenjek, örüljek vagy szomorkodjam-e tőled kérdezem? — — Meglehet 
tán , hogy véled együtt sokan és nem vétkesen örvendenek, hogy átadhatják a’ 
múltak országának nagy halottuk szomorú nevét, — meglehet tá n , hogy a’ 
vándor, kit delejtüje megcsalván ellenkező partnak irányzá csolnakát; — meg
lehet, hogy az árva, ki eltemetvén szülőit, elveszítő legfőbb támaszát, bánata 
teljes érzetében, ’s a’ szebb jövendő gazdag reményében, örömmel adja át a’ 
feledés porának élte zsarnokát, mondom ez mind meglehet, de hogy én bu- 
songva nézek halottam behunyt szemére, titkolnom nem lehet, tagadnom nem 
szabad. — De tán az okok lajtorjáján akarnál felmászni szüm mélyéből emelt 
szavaim magas olympjára? legyen meg akaratod.

Időben születünk , élünk, vetünk, aratunk , és . . . meghalunk. — íme 
a’ festék már előtted áll, ’s csak kéz kell hogy ecseteljen.

Időben születtünk; oliy igazság e z , mellynek kerekségét az empiricus 
élet eléggé és annyira bizonyítja, hogy a’ kételyek sötét országába elmerengni 
lehetetlen. — Még nem született meg a’ gyermek, fényes koronája egykor szüle
tendő nemzetének, nem a’ nemzet, melly örömmel adja reá bíborát; nem a’ 
bíbor, melly ragyogón ékesítse a’ nemzetnek születendő fényurát; nem, 
mert az idő sem szülé meg a’ nagy órát, mnlly létre hozza koronáját, — , de 
múlnak perczek, jőnek órák ’s hosszú évek, és ezeknek hosszú folyamában 
megfogamzik a’ kis csemete, "melly mostanság a’ semmiség vastag ködébe bur- 
kolódzva csak a’ jövőben bírja még fényoldalát: — és jön egy szebb idő, melly 
aranypirt mosolyogván a’ boldog regg kedves hajnalán, megcsókolja embryoja 
szende arczát, ’s őt a’ „ l é t “ kristály lavareumában megkereszteli, ’s im ekkoA 
ron már létre hozta remekjét, a’ múltnak még mint jövőnek csak sovárgó re
ményét , ’s épen igy létre hozza a’ boldog nemzetet, hogy áldva dicsőítse nagy 
nevét , létre a’ bíbort, melly fényt ragyogván az öt világrész minden terére, 
ezek tizszerezve küldjék vissza koszorúzott fejére a’ tört sugarakat. — íme tehát, 
az eljött idő utolsó perczénél nyilik meg a’ semmiség tág kapuja, ’s nyer életet 
a’ semmiség névtelen fia.

De valamint születésünket csak időben nyerjük, úgy az életet is idő nél
kül nem képzelhetjük; alig hagyok oda a’ méht, melly az életnek átadott, már 
is felírják az évet, hónapot és napot, sőt perczet is , hogy az időben éveink 
futását számolhassuk . . . .  alig növeszti ki az idő első őrlő fogát, már is sokan 
vannak, kik szerencsés kivánatokkal hízelegnek , fiatal fiatalt, ’s öreg öreget 
bátorít a’ küzdő pályán, hízelegvén nestori időkkel; csalnak m ásokat, csalják 
önmagukat, elélt éveiket elhazudják, ’s közelebb húzzák az évet, melly szüle
tésük óráját messzire tévé, ’s tovább lxengerítik az élet határkövét, hogy sírukig 
hosszabb pályakört szaladjanak. — Miért teszik mindezt az emberek? az idő 
miatt, időben élnek azt érezik. — Időben élünk tehát, ’s mindenünk, mi van,
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időben találja kezdetét, folyását és végzetét; — gazdag búzát vet a’ szorgos 
földművelő földje kebelébe, bizton reménylvén idővel onnan aratni arany ka
lászokat, szenvedi a’ vaksors koczkajátékát élte felett, mert remél egy jobb 
időt, melly gyémántos csolnakban hozandja őt virító reménye boldog szárazára. 
— Időben születünk teh á t, élünk, vetünk és aratunk , de időben meg is balunk. 
Az ember, ki teremtője ápoló karából szégyelvén ártatlan kiskorúságát, nagyra- 
vágyása daemona által megvesztegettetvén, kibontakozott, elhagyván őrködő 
támaszát, elveszíté lelki nyugalmát, és saját vétke után földre esvén, ezzel 
á r t a t l a n s á g á t  megfertőzteté, ’s az örök lét örökké boldogító, fájdalmat és 
szenvedést ismerő fénybetűit, lelke ’s teste sima táblájáról letörülé, de nem! 
örökre hála a’ mindenek nagy kormányzójának, mert a’ megváltás drága véré
vel lelki szennyünk lemosatván előbbi tisztaságunkra megfoghatlan kegyelettel, 
érdemesítteténk; — testünk azonban nem szabadíttatván meg esésünk okozta 
halálos sérvétől, megtartotta betegségeit, ’s naponta szenvedted k ín a it, a’ ha
lál félelmeit. (Vége köv.) A —s.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
E r n a n i .  Verdi jelen operája új győzelmeket aratott az olasz zenének, a’ 

San C arlo , karinthi kapu és nemzeti színházunkon keresztül, egészlen a’ mű
vészet legszélső határain túl — a’ Noththeaterig!

Az olasz zene büverővel hat szivünkre, lehetlen vele együtt nem érzenünk, 
együtt nem édelgenünk, annyi kedves, annyi elragadó van életre szólítva hang
jaiban, — mintha ezen hangok magasztosabb perczeinknek álomképeit fátyo
loznák, olly édes sejtelemre tárul föl lágy dallamai elébe a’ kebel, — ismerőst 
köszöntünk bennök , szivünk ismerősét: néma érzésünknek eltalált szavát! A ’ 
csattogánydal gyöngéd zefirettója , és a’ vihar velőt-rázó diapasonjai, olly ter
mészetszépítve adatnak, báj és nagyszerűségükben, hogy csalódásba jövünk, 
ha vájjon valójában hangszereken játszanak-e? vagy a’ természet gazdag kebe
lére hullva, élvezünk!

Szivünk feszített húrjain, a’ művészet istenhatalmas újai játszadoznak!
Milly különbség egy Lucia vagy E rnani, és Meyerbeer lármás modora 

közt, kinél trombák ’s bombardonok olly fárasztó szerepet lihegnek, hogy egy 
tragicai opera előadásánál a’ színpadon e l h u l l t a k  on kivül, a’ zenekarban is 
mindig van egykét áldozat.

Egyébiránt Verdi operáiban az olasz iskolának tiszta lyraisága nincs 
egészen átolvadva, ebben a’ Lucia szerzője utólérhetlen; — sokat áldozik a’ 
rythmusnak, és még többet a’ fülnek, a’ fakadó érzelmet tánczban lihegted el. 
Míg Lucia zenéjének csak keblet kell érinteni ’s szivén uralg, addig Verdi a’ 
szív  antichambre-jét, a’ fület keresi előbb föl, fölcsiklandozván alvó hártyáit; 
rövid saloni visiteet tesz a’ szívnek. Sőt olly galant’ hőmmé, hogy publicumát 
operája szomorú jeleneteinél ájulástul, szivrepedéstül megóvni akarván — illyen- 
kor keringővei kiséri a’ könyfacsaró tableaux-t, és ez nem contrast ám , engem 
mindig szomorúság fog e l , ha keringőt hallok!

Ti szép vidéki olvasónőim meg vagytok mind ezen élvektül fosztva, ve
gyétek legalább halvány rajzát a’ Cornelia-diadalnak.

Hallottátok-e már fcntánék vizjátékának ezüst hangjait? minden hulló 
cseppje, mintha varázscsengetyüje lenne, a’ paradicsom fáinak.

Hallottátok-e az aéolhárfát, melly messze láthatlanságban, tündéden
„zeng szerelmet, zeng szelíd panaszt ’s megdicsőíti a’ fájdalmat húrjain?“ ........
ha igen, az Hollósy Kornélia éneke volt, mai első kilépésekor!

É nekel! — és a’ mi érzésünk elolvad dallamainak gazdag tengerében, el- 
ámülünk roulade-jai szende csillámain, és mintha ennen égi hangjai őt angyal-
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szárnyakon az életen fölülemelnék, lénye annyira átszellemül — hangjának 
leghalkabb moéiendo-ja is hallható — olly csend uralkodik, és egyszerre kitör 
a’ taps orkánja , a’ karzatiak négykézláb tapsolnak, a’ földszintiek összeszag
gatott glacé-keztyűik foszlányait lobogtatják, mint megannyi meghódolt zász
lócskákat a’ kedves művésznő elé. Ki annyira primadonnátlan és mégis fönsé- 
ges ! A ’ tetszés minden zugból életre tö r , az egyik ,sacre dieu‘-t m ond, mert 
franczia, a’ másik ,bravi‘-kat k iá llt, mert — magyar, az elragadtatás, lelke
sedés mindenhova elhat, míg végre táblabiró urambátyám hússal elsánczolt finom 
részecskéihez is hozzá férkőzik, ’s bajusszá alá elmormolja: „eszem azt a’ piros
pántlikába szegett énekes kis száját, ni bizony magamat is majdhogy------- !“
ezek aztán , mint egy iró mondaná, azon perczek , mellyek egy királysággal 
fölérnek, de az élet hosszabb egy percznél — és j ö n *  úr ,  ’s megáll ott, 
a’ színpadon, mintegy imádság türelemért, és hajlékonytalan hangjával félig 
fölébreszt boldog álmodozásinkból, e’ munkát aztán Reina úr kiterjedt hangjá
nak egy kiterített ’s odanyujtott ordításával sikerrel véghez is viszi, azaz: egé
szen fölébreszt, mire éberségünk következtiben, azon tudatra jutunk , hogy a’ 
király szerepét Füredi mindenesetre, habár nem olly terjedt hanggal i s , de 
kedvesebben énekli.

Wolf úr ma csak az ensemble-piege-ek előadásához érze kedvet, több 
helyen ártatlanul énekelt, mint a’ tej, a’ 3-ik fölvonásban pedig már con amore 
ásítozott, minthogy úgyis sokan voltak ahoz az egy dalhoz.

Tündérálmokba akart ringatni H. Kornéliaként !
A ’ szinház tele volt — megbocsátsz jó olvasóm, nemde? hogy most az 

egyszer, bár szószaporítás , ide tegyem, hogy mivel volt tele? mert füstre is 
érthetnéd *), tehát — n é z ő v e l .

Bőbeszédűségem kimentéséül szolgáljon itt ezennel azon kijelentés , hogy 
én nem vagyok r e d o u t i  D o m i n o .

F a r s a n g i  i s k o l a .  Török Zsigmond ú r , mint műkedvelő. A ’ fiatal 
fellépőben sok saloni ügyesség és társalgási simaság, mit különben eltanulni r; 
olly nehéz. Félszeg manierokat nem venni észre rajta. T án , ha saját választotta - 
szerepekben láthatnék őt, többet is mondhatnánk felőle. Szüksége van egyéb
iránt azon bizonyos művészi hidegvérre, mellyet színpadi bizalmasságnak nevez
hetnénk, ’s ezért tanácsolnék neki nehány évig vidéki szinpadok gőzkörét hasz
nálni , hol ezt legkönnyebben megszokhatná. A’ második és utolsó felvonások 
után tapsok közt kihívatott.

MI HÍR BUDÁN?
— Megjelentek: Petőfi összes versei Emich Gusztávnál, m á s o d i k  igen 

c s i n o s  k é t  k ö t e t e s  z s e b k i a d á s b a n .  Áruk 3 forint.
— E ’ héten egy óramüvest fényes nappal a’ legnépesebb utczában meg

gyilkoltak ’s boltját kirabolták. A’ bűnösöknek még eddig semmi nyomuk.
— Az ellenzéki kör folyó hó 10-kén tartandja tánczvigalmát a’ redoute 

tereméiben.
— Egy úri ember — csupa takarékosságból — a’ tyúkszem orvosával 

gyógyítatá a’ köhögésit. Ez érdemes embercsiszár csakugyan adatott be neki va
lam it, a’ mitől köhögése elment, de egyúttal a’ haja is elment vele. Legalább 
hajkenőcsre sem költ többet.

— Múlt héten halt meg Pesten egy 110 éves nő. Hogy illy életkor idő
szakai aránylag legyenek felosztva, 28 évig kellene tartani a’ gyermekkornak, 
5 6-ig a’ fiatalságnak, 84-ig a’ legszebb időnek ’s azontúl az öregségnek. Pedig 
az illy hosszú életkornak a’ szép idők alig teszik egy ötödét.

*) Nagy igazán. S z e r k.
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— H u m o r i s t i c u s  á l m o s k ö n y v .
Koszorút, zöld ágból kötöttet viselni, minden 
embernek gonosz, csak a’ csordapásztornak jó. 
Egyptomi álmoskönyv az 1214-ik kiadás szerint.

Nem tagadhatjuk el magunktól, hogy hazánkban az álmok nagy szerepet 
játszanak (nem értve ez alatt néhai P . H. L. megboldogult Almait.) Almos volt, 
ki bennünket e’ szent Canahánba vezérlett Egyptomnak földéből, Álmos volt, ki 
e’ minden nemzetek alkotmányai közt legtökéletesebb alkotmányt számunkra ki
találta, Álmos volt a’ legelső táblabiró, ki a’ zöld asztalra könyökölt, ’s me
rünk rá fogadni: hogy a’ legutolsó is Álmos lesz , legeslegÁlmosabb pedig az, 
ki e’ vicczeket és nem-vicczeket végig találja olvasni.

Valakinek, nem tudom kinek, illyforma jelszava van: „virrad, haladjunk.“ 
Ez magyarul annyit tesz, hogy: „zabba’ a’ lovak!“ Valóban nagyon jeles do
log délután 6 órakor észrevenni: hogy ide’stova reggel is lesz. — Ollyanformán 
vagyunk mi ezzel a’ megvirradással, mintha az egész magyar nemzet a’ múlt 
éjjel iszonyú nagy lakodalomban lett volna, ’s utána neki dűlve, alutt volna 
estig. Akkor fölébredve, kinéz az ablakon, látja hogy a’ toronyban hatra já r 
az óra, ’s nagyot ásít, mondván: „szent Saturaus,beh korán fölébredtünk ez 
egyszer.“ Egy szóval: mi ráfogtuk magunkra : hogy aludtunk és fölébredtünk. 
Mint az egyszeri pápai diák, ki éjjel a’ collegium falán lemászva, midőn rajta- 
kapato tt, azzal menté magát: hogy ő lunaticus, álomjáró, és igy nem tudja: 
hogy mit csinál? Mi is , valahányszor rosszaságainkat, restségünket, szolga- 
lelküségünket, tudatlanságainkat, elmaradásainkat vetik szemünkre, mindig 
azzal mentjük magunkat, hogy: „hjaj ! akkor aluttunk, jojczakánk volt, de 
majd ébren leszünk most.“ — Hátha azt is csak álmodjuk: hogy fölébredtünk? 
mert hisz’ az igaz: hogy szájaink megnyíltak, de az ember álmában is szokott 
ám beszélni ’s néha még okosabb dolgokat, mint ébren; kezeinkkel pedig nem 
sok vizet zavartunk ez idei»-.

Nagyon jeles dolog tehát és nélkülözhetlen házi mindentmondó egy álmos
könyv minálunk, ollyan álmoskönyv tudniillik, melly különkülönféle ébren ál
modott álomlátásoknak illő magyarázatával megismertesse a’ szép közönséget, 
’s ha a’ bibliai József nem restéit álommagyarázással vesződni, hogy Egyptomot 
a’ hét sovány esztendőiül megmentse, miért ne követhetnék mi is az ő példáját 
illy sovány esztendőben, ha ez által Magyarországot megmenthetjük?

Fogadd tehát kegyesen nyájas olvasó ez arcanum secretumot, melly az új 
Cagliostro tanai szerint rendezve, valahányszor tégedet hazafiui álmok fognak 
látogatni, azoknak valódi jelentéséről híven értesítend, egyszersmind tudtodra 
adandja: hogy ollyankor minő számot tégy be a’ lutriba ? Ha az ki nem jő, ak
kor nem az álmoskönyv, hanem álmaid hibásak. Miért nem álmodtad a z t , a’
minek a’ száma kijött!

Álomban: Igazában: Lutri:
Mogyorófa-erdöt látni. — Népnevelési rendszer.........................................  25
Lánczhíd-részvényt venni. — Rongyos mente............................................  600
Nyugtalan zavart álom. — Ballada-irás......................................................  1
Szerkesztővé választatni. — Nagy fejfájás..................................................  99
Arany sast látni. — Ha pénzen van , igen j ó ...................................  1 000000
Libát látni. — Ha sült, ülj mellé; ha eleven, szaladj el.......................  2
Kis varosban lenni. — Emberszólás.............................................................  7
Megházasodni. — Késő bánat.................................... ................................... 13
Malomkövet vágni. — Aestheticai értekezés.............................................. 80
A izet inni. — Nagy iszákosság......................................................................  10
Feleségedet megverni. — Noble passion...................................................... 12
Ha igazat mondtál. — Az nap ki ne menj a’ h á z b ó l ............................. 1000
Éhenhalni. — Drámairás..............................................................................  17
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Álomban : Igazában: L utri:
Noththeaterben lenni. — Hideg idő..........................................................  104
Révészt látni, józanat. — Nagy r itk a ság ..............................................  36
Azt hinni, hogy a’ közvizsgálatokon be van véve a’ magyar nyelv.

— Nagy esalatkozás............................ - . 76
tíres színházat látni. — Classicus darab.....................................................  1 %
Ha órád elromlik. — Vidd az óráshoz, majd az megcsinálja. . . .  8
Halottakat látni. — Morgenröthe a’ Dunaparton. . . . . . . Nro 53
Gőzfürdőben lenni. — Országgyűlés........................................................... 11
Ablakot beverni. — Political d e m o n s tra tio .........................................  155
Ólmos bottal járni. — Nagy tekintély.....................................................  22
Háziúrral álmodni. — Nagy veszedelem.................................................  84
Adósságot fizetni. ■— Szomorú mulatság................................................... 91
Ha hóból csinálsz gombóczot és megsütöd, lesz belőle. — Hosszas

tanácskozás eredménye.............................................................................  33
Magyar tengerpartot látni. — Igen jó szem........................................... 123
Akasztani ha visznek. — Az nem jó .......................................................  11
Hírlapot olvasni. — Betegnek halál, egészségesnek gonosz indulat. . 31
Rothadt alma ; — ha fejbe dobnak vele, nem jó ..................................  44
Nagyon kiabálni.-— Nagy úrnak dicsőség, szegény embernek bizonyos halál 93
Nem polemizálni; — hosszú élet ..........................................................  39
Pénzes erszényt fogni. — Mentül több, annál j o b b .......................  8
Csigán lovagolni. — Alkotmányos h a l a d á s .........................................  26
Csudát látni. — Hűséges házastársak.......................................................  0
Köpenyegedet fordítani. — Eszélyes ildomosság.....................................  24502
Háborúba készülni. — Megházasodás........................................................  19
Fejed, ha nincsen; — békességes polgárnak üdvös állapot, tudósnak

nagy kényelem , egyesületnek szép összetartás.................................... 78
Füled ha vagyon nagy. — Légy poéta. . .........................................  21
Ollyan Íróval reggelizni együtt, ki már meghalt. — Nagy felmagasztaltatás 3 
Megcsókolni a’ sultán komornyikjának a’ talpát. — Aranygyűrű a’ sul-

tántól a já n d é k b a n ....................................................  2
Kakasviadalt látni. — Divatpárbaj ..................................................... 8 6
Keresztet viselni. — Házas élet ..........................................................  5
Kővel hajigálni. — Ha te hajigálsz m ást, az igen szép , de ha téged

hajigáinak, az nem ér s e m m i t ..........................................................  67
Macskanyávogást hallani. — Névnapi k ö sz ö n tő ................................... 44
Levelet kapni. — Ha bérmentesítve jő , nagy ö r ö m .............................  35
Édes almát enni. — Nagy k e g y e t le n s é g ...............................................  73
Verset Írni. — Semmire sem j ó ..................................................... 15 56 76
Oktalan állat ha megszólamlik. — X X X  úr dictiót fog tartani a’ me-

gyegyülésen.................................................................................................. 2 7
Ha fejbe veimek. — Az is a’ t i e d .........................................  2 36 45 79 87
Azt álmodni, hogy szarvaid nőttek. — Nőtelennek nagy tudomány , fele

ségesnek gonosz á l l a p o t ......................................................................  84
Tengeri macskát látni. — Ballet az árnyékszinházban . . . 6 15 85
Születni. — Szegénynek nem jó , gazdagnak jó, ostobának legjobb,

költőnek unalom , tudósnak o s to b a s á g ...............................................9 1 6 2 7
Magyarul nem tudni. — Előkelő virtus . ...................................  18 29 88
Bálban járni. — Száraz betegség a’ zsebeknek................................... 3 8 6 3 8 6
Insurgens ha vagy. — Meglásd megkergetnek . . . . , . 1 4  49 90
Megházasodni. — Katona d o l o g ............................................................. 4 0 5 1 6 3
Asszonynak lenni. — Uralkodás ............................................ 4 2 4 3 7 4 8 5 2
Megverettetni. — Katonadolog ................................................................  73

/
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Álomban : Igazában : L u tri:o
Gyertyát önteni. — Szappanos d o l o g ...............................................  3 5 4 9  55
Megsoványkodni. — K a to n a d o lo g ......................................................  26 36 43
Ila  valaki szemtől szembe dicsér. — Vigyázz, mert pénzt akar kérni. 8 73

— N y i l a t k o z a t .  Minthogy nézeteim és meggyőződésemmel ellenkezik 
Petrichevick Horváth Lázár úr rokon- és ellenszenvei mellett vak eszköz gya
nánt küzdeni, ennélfogva a’ ,Morgenröthe‘ czimü napilapnak a’ köztünki szer
ződés által nekem hat egymásutáni évre átadatott vezetésétől önkénytesen és 
felszólíttatás nélkül visszaléptem. Tartozom vele iró becsületem és nevemnek a’ 
tisztelt közönséget e’ felől értesíteni ’s egyszersmind jelenteni, miszerint f. évi 
január 29-ike óta a’ ,Morgenröthe‘ czimü napilap szerkesztését letettem. Pesten, 
január 31-kén 1848. Z e r f f i  G u s z t á v .

— A’ K i s f a l u d y - t á r s a s á g  ez idei közülése ma vasárnap, azaz febr. 
6-kán délelőtt, 10 órakor fog tartatni az academia teremében (úri utcza, Tratt- 
ner-Károlyi-ház 1. emelet), mellyre a’ szépirodalom barátai ezennel hivatalosak.

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
BECS. 1849. T é l h ó  19. Ha nem csalódom, ’s mellékes értesítések általi föl- 

szólittatásom jogosíthat, el kell hitetni magammal, hogy rendes levelezője vagyok e’ 
lapoknak. ’S ha tán lesznek némellyek, kik megütköznek azon, hogy saját csekély 
egyéniségemmel kezdem levelem sorait, velük nem törődöm, ’s utasitom egy régi 
bölcshöz, ki megmondta széles e’ világnak, hogy az önzés kereke saját tengelye kö
rül forog. Én addig szerkesztő úrhoz fordulok, ’s értesítem előre, hogy ha törté
netből minden rendességem mellett is rendetlen lennék , azon meg ne ütközzék, mert 
az egy leend a’ legtermészetesebb események közül; — a’ rend ’s rendetlenség 
ugyanis kölcsönösen szeretik egymást, ’s a’ testvéri kapcsolatot ha elismertem , néha 
tulcsaphatok a’ szigorú rend szűk korlátain *). Az ész szellemgyürüjével vannak ők 
eljegyezve egymásnak, egyezetiik az észben gyökerezik, hol nyíltan ki van mondva, 
hogy egyik a’ másiknak conditio sine que non-ja. ’S az igazság szintúgy tudva van a’ 
legelső philosoph , mint a' legutolsó kupaktanács előtt, hol rendesen összegyűlnek, 
rendesen esznek isznak, rendesen mit sem végeznek, ’s a’ rendetlenség is rendesen 
megmaradás ha bölcs szerkesztük eredményére nézünk, föl leszünkmentve a’bizodalom 
terhe alól is , mert ott más : exempla docent. ’S ha rend és rendetlenség illy szoros 
összeköttetésben vannak, én is, mint a’ féle levelezők szoknak, ígéreteket teszek , ’s 
ezek közt legelső helyen fog állni az , hogy rendes leszek a’ rendetlenségben , mi 
sem többet, sem kevesebbet nem tesz, mint hogy mi n d e n  r e n d e t l e n s é g e t  r e n 
d e s e n  k i f o g o k  k ü r t ö l n i .  A’ rendetlenség terén legelőször is hazánkbeli lap
jainkkal találkozom, mik egyet kettőt kivéve rendesen el szoknak maradozni. Sokat 
gondolkodtam már azon, hogy milly alakú ez a’ mi lapjaink járása? ’s utóbb is azt 
gondoltam, hogy Próteus alakú, mi ezerfélekép változik. A’ REND ? . . . .  ez téli 
nap, ’s igy természetesen többnyire felleg alatt van. A’ l a p o k  j á r á s a  ollyan, mint 
a’ b o l y g ó k  út j a ,  — lessük keleten hol tegnap látták, — steckerünket is föl
tesszük, hogyha szemünk megtalált gyengülni,' ennek segítségével meglelhessük, — 
’s egyszer csak azt vesszük észre, hogy kelet helyett nyugaton van (sokan ezt még 
majd a’ Szépirodalmi Szemlére is ráértik). — A’ s o r z a t o s  m e g j e l e n é s  ollyan 
mintáz ü s t ö k ö s ,  — ki cálculáljuk, hogy az első szám után a’ másodiknak, ’s ez 
után a’ harmadiknak kell jönni, — ’s hosszas számításunkból azon váratlan tapasztalat 
ráz fö l, hogy még a’ másodikat nem is láttuk , mikor a’ negyedik tárja felénk barát
ságos lapjait. E’ tévedés alapja azonban nem hibás számitásunkon alapszik, hanem 
azon egyszerű eseményben, hogy ü s t ö k ö s ü n k  még gyenge , ’s ha a’ posták durva 
b o l y g ó j á v a l  (a’ mi sokszor sárban bolyong) találkozik, annak hatalmas szelleme 
képes őt elébbi szabályos utjából kibolygatni. — ’S s z e m e i n k ? ......... á l l ó  cs i l 
l a g o k ,  mellyek megállnak csudálkozásukban, ’s álmélkodnak lapjainkon , mik csupa 
philosophusi kedvtelésből egészen rendesekké lettek a’ rendetlenségben. — Azonban 
szó a’ mi szó : a’ baj gyökeres; mit orvosolni talán nem is lehet, mert gyökerük a’ 
postákban — ezekben az öreg conservativismus változatlan stereotypjaiban — rejlik: 
miknek még utjok is conservativ, az az sáros, mint hajdan ; — magok is conservati-

’") Különben is csak akkor levelezhetek rendesen, ha van rendkivüliség, — 
ha az hijáayzik, vagy ha minden rendes, akkor nekem rendetlennek kell lennem, 
nem lévén közlendő tárgyam. P a p.
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vek, az az rendetlenek, mint hajdan: — ’s lassanként mi is conservativekké leszünk, 
az az várunk ’s várakozunk rendesen, mint hajdan!!!

Mint a” féle jogi pályára lépett egyén szeretvén a’ jogszerűséget, r e n d e s
l e s z e k  a’ r e n d e s s é g b e n  is; az az mindent pontosan ( ................... ) közlendek.
Megemlitendók itt a’ bécsi lapok, mik bárminő irányzatúak legyenek is, a’ legna- 
trvobb pontossággal megjelennek. Szinte szeretnék ha nem jelennének meg olly ponto
san. Ajánljuk az orvosoknak, hogyha betegjeiket álmatlan éjek kínozzák, csak ezekre 
praenumeráltassanak az illetőkkel; nincs álompor, minek ezekéhez hozzáhasonlitható 
áldott hatása volna. Látszik, hogy az illető szerkesztő urak érzékenyek, ’s a’ szenvedő 
emberiség nvomorát enyhitni igyekeznek. Mert van-e nagyobb kín az álomtalanság- 
nál?!? Ezenkívül rendesek is az ide való lapok, vagy hogy* világosabban szóljak 
esrvikben sincs semmi rendkivüliség, ’s egyik rendesen azt közli, a’ mit a’ másik. — 
Bakter is van köztük (itt Beobachternek csúfolják), — hatalmasan kiabál, hogy 
azokat. kik a’ többiek olvasásakor elszunnyadtak, álmokból fölzavarja, — de kevésre 
boldogul, mert orditására sokan már megsiketültek; — ’s azok, kiknek fülök még ép, 
előre bedugják, hogy meg ne siketüljenek.

Ezekből csak az következik, hogy kedves honunk lapjait jobb szeretjük ren
detlenségükben is . mint az ide valókat rendességükben, — mert lapjainkon (értem 
a’ jókat jól tudván azt. hogy nulla regula sine exceptione) szellem ömlik e l , mi — ha 
néha elkésnek is — megjutalmazta hosszas várakozásunkat; — az ide való lapok pedig 
szellemtelenek lévén. úgy jutalmaznának, ha rendetlenebbek lennének. Hazánkban 
is van lap. mi ezek mintájára készült, mint látszik azonban magával sincs tisztában, 
legközelebb ketté szakadt, ’s Morgenróthében ókumlálja a’ magyar nemzetiséget.

Tegnap volt Robin utósó rendkívüli előadása , ’s nejét József város színpadá
ról ünnepélyesen eltüntette. Ez azonban nem rendkívüli esemény, ha meggondoljuk 
azt. hogv sok hölgyek férjeiket örökösen is eltudják tüntetni, még pedig az élet 
színpadáról BOSCO pedig ki a' napokban betegeskedett, — a’ nyavalyát changi- 
rozta el. minek követkéztében folytonosan javul, ’s ön házánál újólag folytatja bű
vészeiét.

Prágai úr, ki minden évben magyar szellemű tánczestélyeket szokott adni , je 
lenleg is ennek adására szándékozik. mi az eddigieknél nagyobbszerü leend. nem is 
a’ városban. hanem valahol Bécs szomszédságában szándékozik azt tartani, ’s épen 
e’ czélból szánkázással lesz összekötve , ’s mint mondják az egész menetet 300 szánka 
képezendi. Á‘ résztvehetés befizetéstől föltételeztetik , nd négy p.ftra van határozva; 
ajánljuk azonban, hogy kissé magyarosabb színezetű legyen, mint az eddigiek, ’s 
nemzeti tánczaink többségben legyenek az idegen tánezok fölött.

Bécshez közel Kloster-Xeuburg mellett egy 18 éves pásztorfiu vonja magára a’ 
figyelmet, ki önerejével több nyelveket megtanult, minden alapos bevezetés’s út
mutatás nélkül. Emlékező tehetsége rendkívüli, egy hallásra mindent megtanul, ’s 
nem felejti el. Szeretném tudni, hogy gondolkodó tehetsége erös-e vágj- gyenge'?.... 
’s jó volna közköltségen tanittatni csak azért is, hogy illy ritka emlékező tehetségű 
egyén által legjobban lehetne tapasztalatot szerezni a’ felől, ha valljon az emlékező 
tehetség kizárja e’ a’ gondolkozó tehetséget, vagy tán még elősegíti ? . . . .

BECS, télhó 26. 1SI8. Elébbi levelemben ígéretet tettem , hogy ausztriai fő- 
h rczegnó Maria Luiza ö fenségének: Parma Piacensa ’s Gvasztalla herezegnöjének 
gyászünnepélyét közlendem. Részletekre nem terjeszkedve csak főbb vonásait rajzo
lom le : különben is az, hogy hány udvari szolga ment lovon vágj- gyalog, strimpflibe 
volt-e vagy nem, — ’s lámpát vágj' lovagdárdát vitt-e? . . . .  úgy gondolom kevés 
olvasót érdekel. ’s a’ világ rendszerre sem hat olly észrevehetöleg , hogy a’ dolgok 
eddigi állását megváltoztassa, ’s mint illyen figyelmet érdemeljen. Ezt szükségesnek 
láttam megemlitni , ’s most láttuk az ünnepélyt.

Tegnapelőtt télhó 2f-kén estveli 8 órakor érkezett a’ fönséges halott gróf 
Bombelles fóudvarmester ’s Zóbel bárónő kíséretében Pármából a’ glogniczi vasúton, 
’s megérkeztekor gróf Ditriehstein föudvarmesteri helyettes ’s cs. k. kamarás, két pa
lota hölgy, — ’s két cs. k. kamarás fogadák. innen több udvari szolgák, hivatalno
kok, katonaság kíséretében hatos fogatú udvari kocsin meginditák az udvari kápolna 
felé. A’ gyászkocsi mellett magyar, német, olasz testőrök mentek mind két oldalról 
’s 6 cs. kir. trabant testőr mind két felöl. Az egész menet megállt a’ Belwedert so- 
rempon innen, ’s a’ Belwederból kijövő udvari papság által a’ halott beszenteltetvén, 
ismét megindultak az udvari kápolna felé. Itt a’ fönséges halott levétetett, az ud
vari kápolnába vitetett, ’s újra beszenteltetvén az egyház bezáratott.

Tegnap télhó 25-kén közszemlére voltak kitéve ó fenségének földi maradvá
nyai , de egészen be volt födve , ’s csak fekete szőnyeggel bevont gyász koporsóját 
lehete látni, melly körül kísérteti fényben három sorzatban nagy ezüst gyertyatartók
ban viaszgyertyák égtek, körül mind két oldalról magyar, német, olasz testőrök 
álltak, — ’s az udvari kápolnába schweiczi udvarral fölvezetö lépcsőkön, mint szinte
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az átvezető termekben is mind két felől magyar gránátosok sora ílyúlt el. A’ köz
szemle ideje reggeli 8 órától délutáni 3 óráig tartott

Délutáni 3-tól 4 óráig a’ temetési menetet ünnepélyesbítendő katonaság ren
dezkedett. Uj piaczot, ’s polgárkórház piaczot német ’s olasz gránátosok foglalták el, 
— szinte itt gyűlt össze az uj piaczon egy huszárcsapat, szemközt a’ casino épületé
vel, ’s innen széledt el egyenkint egyes utcza szegletekre, meggátolandó a’ néptö
meg rendetlen csoportozását. Józsefpiaczon gyalogság volt fölállítva két sorba a’ 
schweiczi udvartól egész a’ polgárkórházi piaczon álló gránátosokig, ’s 4 óra felé 
köztök megindult az ünnepélyes gyászmenet, miután a’ fönséges halott mind az ud
vari kápolnában, mind a’ schweiczi udvaron beszenteltetett. A’ koporsót vivő hatos- 
fogatú gyászkocsiba gazdagon aranyzott szerszámú hat fekete ló volt fogva, ’s a’ kocsi 
két oldala mellett testörök mentek , — előtte ’s utána lovasság, szolgák, udvari hi
vatalnokok, ’s ez utóbbiak vagy kettős vagy hatosfogatu udvari kocsikban. A’ ko
porsó mellett négy nemes apród ment még a’ testőrökön kivül szélellenes lámpákkal. 
Augusztinusok templománál hozzá csatlakozott még a’ menethez egy csapat egy
házi is.

Az egész feketére bevont Capuczinusok templomának főkapujánál megálltak, 
levették a’ koporsót, ’s az egyház belsejében fölállított gyászemelvényre helyezték, 
hol gróf Bombelles ’s a’ két kamarás a’ nekik rendelt térdelő vánkosra mellé 
térdeltek.

A’ fönséges császár és császári herczegek szinte jelen voltak, ’s minden 
í’endü udvari hivatalnokok, palotahölgyek, alsó Ausztria rendei, a’ birodalmi fő
város tisztviselősége, ’s katonai tisztikar jelenléte emelte az ünnepély nagysze
rűségét.

A’ főpüspök ujjolag beszentelte a’ földi maradványokat, ’s a’ ,szabadíts meg‘ 
eléneklése után fölvették a’ Capuczinusok a’ gyász koporsót, ’s elől a’ püspök és pap
ság, a’ koporsó után pedig gróf Ditrichstein főudvarmesteri helyettes és kamarás 
mentek a’ sirboltba, hol a’ fönséges halott még egyszer beszenteltetett, ’s gróf 
Ditrichsteintól egy ezen alkalomra készített beszéddel — mit ha t. szerkesztő ur köz
leni jónak lát, annak idejében megküldök — a’ Capuczinusoknak ő fensége átadatott, 
minek következtében az ünnepély végződvén, a’ nagy embertömeg hazaoszlott.

Farsangunk valódi kétarczu Jánussá változott. Egyfelől kellemetlen téli hideg 
ostorozza városunkat, ’s a’ ránk föllegtelen égről mosolygó nap sem képes szelídíteni, 
sőt sokszor olly fanyar képet csinál ő is , hogy ijedtében jéggé fagy régi kedvese az 
anyafóld. Másfelől azonban zene , tánez , mulatságok, soiréek, elysiumi gyönyörök 
(még Hurik is) ’s a’ mi legfőbb tánczvigalmak várnak ránk. így az Odeonban ’s re- 
dout-teremben , ez utóbbi álarczos leend, nagy tánczvigalom tartatik, úgy szinte 
Dommajer casinojában a’ Hietzingen is. Mindenfelé élénkség, föltollazott íovaktól 
röpített csörgő szánok, több — állítólagosán katonáktól elkövetett , vagy elkövetni 
szándékolt rablások, boscoi és robini szemfényvesztések változatában hullámzik min
denki , még a’ szegényt sem vévé ki, a’ ki egy pohár sör mellett nézi, hogy mint 
költenek el százakat azok, kiknek szivében a’ köuyörületnek egy húrja sem pendül 
meg a’ szegények látásakor. Pap K....  G....

Londonban egy tizenöt éves fiú készített hamis százas BANKJEGYEKET.
Marquis ESPINAY de st. Luc pörbe idézteié Dumast, a’ miért egyik ősét 

regényében ki merte gúnyolni.
Az ÉSZAKAMERIKAI egyesült statusok elnöke jeleleng zsidó.
LAJOS FÜLÖP franczia király, veszélyesen beteg.
Egy FRANKHONI faluban egy fiatal ember, mint házasulandó beiratta ma

gát egy fiatal leánynyal a’ Mairenél. Két hét múlva visszajön az ember ’s elmondja a’ 
Mairenek: hogy már másik leányt szeretett meg azóta, majd csak azt veszi el. A’ 
Maire azt feleié : hogy nagyon jól van , hanem az új beiratásért 6 fr. 50 centim, kell 
fizetni, mire a’ vőlegény fejét megvakarva, monda: már akkor csak inkább maradok 
a’ réginél.

A’ nagyszerű bukásáról híressé lett GEYMÜLLER báró Baselben meghalt.
Párizsban HÖLGY-TUDÓS-TÁRSASÁG alakult 40 legelőkelőbb írónőből, 

kik azonban Mme Dudevant nem akarják maguk közé felvenni. (Mme D. a z , ki 
George Sand név alatt ama’ szabadelmű regényeket Írja.)

Egy NÉMET fejedelem minden idegennyelvú boltfeliratot betiltott birodal
mában. Szeretnők tudni, hogy minálunk nem mi magunk vagyunk e’ tekintetben 
idegenek?

PÁRIZSBAN négy nyelven szerkezeit lap adatik ki ez új év elejétől kezdve, 
,,Le cosmopolite“ czim alatt.

Párizsban egy embert , ki ZSIDÓ szomszédját ,,hep-hep“-el csúfolta, a' tör
vényszék 75 franc büntetésre Ítélt.
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D.-PATAJ, — Kis városunk, nem tudom, búnak-e, vagy örömnek? de azt tu
dom , egy eddiginél szebb ’s biztatóbb reménynek néz e lé , ez új év felderültével. Szebb re
ménynek, mert városunk jobbjai, megértve a’ kor szellemét, ez új évvel több társulatokba fű
ződvén — a’ majdan tán alakulandó casino hiányát pótolva _— számos újságlapokat fognak já
ratni ; jelesül a’ múlt közlésemben említett Pesti Hírlap és Életképeken kivül, még két politi
cal , egy divat-, egy egyházilap és orvostár fognak kis városunk szellemileg is eléggé mívelt 
előbbkelői által olvastatni. Ezeken kívül a’ Nemzetes Újság, Religio és nevelés, mint külön
ben is transennalis helyen, olvasatlanul keresztül utaznak. Azonban nagyon csalódnék a’ t. olvasó, 
ha hinné, hogy az Orvosi tárt tán városunk aesculápja olvassa és járatja — világért sem — ő 
azt tartja : ,,a’ betű megöl.“ — János-napi bálunkra, mellyre a’ vidékről ugyan nem sokan, 
de helyből annál többen sereglénk össze; fűszereztetve mind a’ bált adó háziúr szívessége, mind 
a’ fesztelen társalgás, mind a’rajta eláradt nemzeties szellem által, sokáig örömmel fogunk visz- 
szaemlékezni. Ez est rózsája D. Zs. k. a. volt; e’ rózsa kertészévé lehetni irigylendő sors. 
Most e’ részben is szebb jövő reménye alatt, isten velünk.

S alvavi .
KÁLÓZ (Fejérmegye), január 13-án. Megkondítom városkánk élet-harangját, mellynek 

redves hangja ritkán hallatszott eddig, mert pangunk mindenben rettentően. De tán túlzók : 
hisz’ van úgynevezett „olvasó társaságunk.“ Igen , van, egy estenként 10 garasért kukoricza- 
csutakkal fütött kormos hideg szobánk, közepén egy rozzant teke, három zugában egyegy 
kártya-asztallal, mellynek egyikén pár óráig olvastatik a’ tarok, hogy az „olvasó társaság“ 
gúny-czímnek elég tétessék. Megvan ugyan a’ gyermek, de apja nincs. — Könyvtára : „Pesti 
Hírlap,“ „Nemzeti Újság“ ’s a’ múlt éveken hordatott lapoknak néhány pipamocskos számai. 
E ’ „betekints“ -be bujdosunk, midőn az unalom daemona kerget, hogy e’ pokol-tornáczon egészen 
megszorítson. — Pedig volna ám néhány mívelt ember, kik baráti körbe jővén, kölcsönösen 
elkergethetnék az élet borús egéről a’ gond fekete felhőit; de fájdalom! a’visszavonás, gyűlö
let, pipeskedés kanócza füstölg a’ szívek honában. — Magunk közt nem mulathatván, vidékie
ket. kelle körünkbe édesgetni. Azért 12-kére mintegy harmincz vállalkozó díjmentes táncz-estélyt 
rendezett, mellyre a’ vidék szépeit barátilag meghívta. Reményen felül szép számmal gyűltek 
öszve , ’s az éjét a’ fesztelen magyar társalkodás , jó kedv igen röviddé varázsolák. — A’ hölgy
koszorú legszebb nefelejtsei Schn. Pepi ’s Pá. L. valának, holott a’ többin is élvvel tévedeztek 
szemeink. Kár, hogy sokat keringtek; kár, hogy a’ terem padolata szappan ’s kőporral viasz- 
koltatott k i ; kár, hogy a’ mieink nem igen nyújtottak kacsójokkal egymásnak olajágat. ’S most 
isten önnel. Ha szívesen veendi, máskor is megzörgeti kardját a’

K a t o n a .
KENDERES , január 13-án. Helységünk magában véve semmi jelentőséggel sem bir. 

Télen át az unalom sár-kemenczéink mellett öl bennünket. A’ sár és víz „házon kivül még 
gondolatunknak sem enged szabad mozgást. Mi természetesebb tehát, mint illyes elszigetelt 
eszmetörések között utóvégre azon sajátszerü találékonyságra bukkanni, miszerint, ha mi ma
gunk nem , tehát mások gondoljanak ’s mondjanak helyettünk valamit. Pihent észnek kevés 
fáradtságába kerül maga érdekében jávítást tenni. Olvasó-egyletre gondolánk : és ime szándo- 
kunk teljesülve lön. Öt rendbeli lappal, úgy hiszem , kibeszélhetjük magunkat: csak akarjuk. 
A’ Pesti Hírlap , B. P. Hiradó, Életképek, Rajzoló folyóirat és M. Gazda szerkesztősége leve
lezői majd csak írnak számunkra annyit, hogy unalmas óráinkban még falusi lakásunkról is 
megfelejtkezendiink. Szóval, szándokunk mindent megkísérteni, a’ mi legkönnyebb módon 
czélhoz vezet , ’s egyletünk fönállhatását biztosítni látszik. Kívánnám, miszerint minden hely
ség , ha nem többet, csak ennyit is tegyen a’ szellemi műveltség előmozdításában még most ; 
majd jövőben többet. Egyszerre ennyi is elég.

S z a r v y.
SZEGED, január 24-én. A’ hideg vérű bölcsész elmélyedt vizsgálódásaiban egykedvü- 

leg tekintendi az örömre hevülő kedélynek’zajosabbkifakadásait, de még sem lehet annyira szigo
rúan komoly, hogy a’ derült kedvnek csöndes nyilatkozatait elitélné. Miért is tenné ezt ? Lel
künket úgy is nem szurdalják-e majd minden léptén vad rózsák tövisei, és ne hintenők-e sebe
inkre az egyszer másszor utunkba tévedő szelídebb virágoknak enyhítő hamvporát ? Miért ne 
törekednénk egykedvűségünknek, vagy épen bánatainknak bús pillanatait derültekké átvará
zsolni ? Temessük , ha lehet, azokat ezeknek sebhegesztő sírjába, ’s élvezzük a’ jelent, mert ki 
tudja, a’ végzetnek titkos utain nem sietlink-e fájdalmak elébe? Csak az sajátunk, mit a’ jelen 
ad; a’ múltat emlékezetben bírjuk; a’ jövő bizonytalan. És előre nem intve, ránk vissza nem 
tekintve jön ’s megy a’ pillanat, mit elhagytunk nyom nélkül röpülni, úgy íratlan tábla marad 
örökre, miről olvasni nem lehet. Botor az, ki a’ jelennek kínálkozó örömperczeit használat
lanul elszalasztja, midőn úgy is a’ legközelebbi pillanat bánatba meríthet. És olly rideg az élet, 
ha azt örömökkel nem fűszerezhetjük. Azért a’ jelent élvezni el ne mulaszszuk ! Ez meglehet, 
hogy nem egészen tiszta ’s szellemi phijosophia, de az életnek philosophiája, melly talán aman
nak rideg ’s kérlelhetetlen tribunálja Sött sokakban meg nem állhat, de róla mégis le nem 
mondhatunk. Az ember nem csak ész, de szív is ; nem csak annak vannak követelései, de ennek



is meg vannak vágyai, mellyeknek betölthetéseért a’ szellemiség magas aetkerországábói az 
anyagiság földére leszállunk.

Innét igen bölcsen tevék a’ szegedi bölcsészeti tanulók, hogy tanulmányaik komoly folya
mát nehány élvdús órával füszerezendők, egy tánczvígalomnak adására egyesülőnek.

Igen ! képzelem, hogy néni egy Öröm, nem egy remény volt ez estvéhez kötve! Hiszen 
fiatal valék én is, és ismerem annyira mennyire a’ fiatal szívnek vágyait és reményeit! Boldogok 
vagytok ti is, ha ismeritek, mert hidjétek el nekem, azoknak ismerete nélkül nincsen boldogság. 
És minél romlatlanabb a’ fiatal szív, minél szüzebbek érzelmei, annál tisztább , áthatóbb ’s 
boldogítóbb ama vágyak ’s remények öszvege. Tudom nem egy vo lt, nem csak az ifjak , de a’ 
szépek közül is, ki türelmetlenül számította a’ kitűzött estve elközeledésének perczeit.

És a’ sokak érzelme tengerének felhullámzását előidéző est végre elérkezett. A’ fulladásig 
betelt felsővárosi casinói csinos terem ragyogó fényben úszott. A’ tömeg nagysága által elfoglalt 
terem szűke miatt sokan a’ karzatra menekültek. És midőn az eléggé jó zene végre megharsant 
bár merre tekintett az ember, mindenütt lelkesedést látott az arczraderülni, mit a’ szívhez szoló 
magyar hangok okoztak. És valóban engem nem annyira a’ szép arczok, villogó szemek, su
gár termetek emeltek, hanem azon általános magyar szellem, mi az egészen elömlött. E’ tekin
tetben a’ házigazdák leginkább kitüntették magokat, mert a’ szűnóra előtti nyolcz, ’s szünóra utáni 
nyolcz táncz közé csak két keringót ’s két francziát választottak, a’ többi mind magyar volt. 
Szünóra közben pedig honfias érzelmeiket tanusítandók, a’ ,,szózat“ot lelkesen ’s még néhány 
magyar dalt vendégeik meglepetésére elég ügyesen énekelték el.

Ezen a’ kor igényeihez képest a’különböző osztályokat egyesítő vígalomban lehetett látni 
Szegednek szépeit. És a’ terem egy virágos kert vala. Lehetett látni sok ízletes öltözetet, de 
ollyat is, mi chinai tarkabarkaságig volt kikeresett; különösen nem tudom mi ízletest találnak 
némellyek abban, ha fejökre badarabbnál badarabb ékeket tűzhetnek. limesen szebb az egy
szerűnél. Minek az a’ sok virág, bokréta, ’s mi egyéb ? Egy egyszerű kis rózsa nagyobb ha
tással b ír , mint a’ sok czifraság. *) Teszem, mi szépen állt azon kis fej,ér koszorú ama juniói 
termetű szép hölgynek éjbarna haja közt !!

A’ társalgásról általánosan nem mondhatok egyebet kielégítőnél. A’ szegediek magyarok, 
’s ez elég jellemző. Hiedelemmel párosult szívesség volt typusza az egésznek. Azon egy két 
affectans szeleburdit pedig, valamint azon kottás magaviseletüeket, kik többnek akarnak minde
nütt látszatni, mint a’ mik, ’s aristocraticus gőggel hordozzák magasan fejeiket, azokat, mondom, 
vagy megmosolyogja, vagy kikerüli az ember , nehogy a’ pariaszag illathoz szokott orraikat 
megcsapja. De mind ez az egésznek érdekét legkevesebbé sem csonkíthatja, és ha az arczokról 
letükröző általános megelégedésről következtethetek , hiszem , hogy senki sem hagyta el a’ te
remet a’ nélkül, hogy ez estvének emlékét szebb emlékei közé ne sorozná, miért is nem csak én, 
de tudom mind azok, kik ez estvélyben résztvettek, egyhangúlag óhajtják, hogy a’ szegedi böl
csészek ne csak azért, hogy a’jövő évre is hasonló kedves emlékezetű tánczmulatságot adhas
sanak, hanem különösen azért, hogy’ szülőik ’s a’ haza reményeinek megfelelhessenek — élje
nek !!!

B ú s  A u r e l .

*) Hem értünk mi ahoz tisztelt barátom, hagyjuk ezt a’ hölgyek privátízlésére, minden 
arezhoz más fejék illik , némellynek egy rózsa, másnak zöld koszorú, vagy gyöngyfüzér, vagy 
szalagcsokor, egynek az egyszerű , másnak feltűnő, egyiknek minden illik , másiknak semmi 
sem; bízzuk az illetőkre. S z e r k.

NEMZETI SZÍNHÁZI ÉRTESÍTŐ.
Febr. 13. Két anya gyermeke.

— 14 Hotelen férj.
;— 15. Kabucodonozor.
— * 16. Báró és bankár.

31(ímelléklet : Legújabb divatkép.

Febr. 17. Saneterre marquisnó.
— 18. Czár és ács.
— 19. Renegat. Bérletszünettck Először.

Ki adj a  F r a a k e n b u r g  Adolf.



Febr. 13. 1848.é r t e s í t ő .

1848-diki első félévi folyamára
folyvást előfizethetni Budapesten házhozhordással félévre 5 ft., postán küldve 6 ft. 
pengőben. — Az előfizetés Pesten csupáncsak Länderer és Heckenast könyv
nyomdája ügyszobájában (a’Pesti Hírlap kiadó-hivatalában hatvani-utcza 583. sz.) 
fogadtatik el, és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál.

_________ „ Életképek“ szerkesztősége.

Figyelmeztetés.
Bátorkodunk a’ t. ez. közönséget figyelmeztetni, miszerint az Életképek Értesítőjébe hir

detmények fölvétetnek u. m. könyvek, képek, földabrosz, mulatságok, estélyek, tánczvigalmak, 
hangversenyek, divatáruk, illatszerek, sorsjátékok, műtárgyak, hölgy- és férfiszabók ’s egyéb 
mesteremberek ’s művészek lakása, boltváltoztatások, fürdők, vendéglők ’s könyvek ajánlása, 
hazai intézeteink munkálatinak közlése, szövetárusok lakása, gözhajójárat, gyorskocsik indulás- 
napjai, árverések, eladások, szálláskiadások, tanulók fölvétele ; szóval: olly mindennapi szük
séges tárgyak, miknek tudása a’ város lakóira nézve kívánatos, vagy szükséges és a’ vidékre néz
ve egy vagy más tekintetben érdekes.

Az ,,Értesitóu a’ boríték hátulsó lapján foglal helyet.
Beigtatási dij minden fél hasábu sorért vagy annak helyéért 4 ezüst krajezár, többszöri 

hirdetés esetében pedig csak 3 ezüst krajezár. A’ hirdetések egyedül „ L a n d e r e r é s  H e c k e 
n a s t “ urak nyomdájában, hatvani-utezai Horváth-házban (a’ Pesti Hírlap kiadó-hivatalában) 
vétetnek föl. Az Életképek szerkesztősége.

Heckenast Gusztáv
pesti könyvárus- és kiadónál váczi-utczában 15. sz. a. megjelent és minden hiteles könyvárosnál

kapható:

NOVELLÁK.
Irta J Ó K A Y  MÓ R.

Nagy 12-edrét. Pest, 1848. 2 kötet fűzve £ frt. 40 kr. p. pénzben.

Tekintettel a* költészeti nemekre jelesb magyar költők után
szerkeszté

TOOTH ISTVÁN.
Nagy 12-edrét. Pest, 1848. Fűzve 48 krajezár pengő pénzben.

HANGOK A Z EMBERISÉGHEZ.
Irta HIADOR.

18-adrét. Pest, 1848. Fűzve 48 kr. p. p.

(Uj-téren Burgman-házban)
tisztelettel ajánlja a’ nőnem figyelmébe legújabb divatszerinti ’s legkiválogatottabb nőpipere- 

áruit, ’s különösen mindenféle díszes báli fejékeit a’ legjutányosabb áron.



IRÁNYESZMÉK.
i .

A z  emberiség története csikorgó télben kezdődött. A’ keblekre jéghideg 
pánczél borult, a’ durvaság rideg pánczélja.

Az érzékeny sz ív  a’ zord kebel mélyében dobogott, eltemetve , a’ 
vadság jégleplével beborítva.

Ollyan volt a’ sziv, mint a’ meleg forrás, melly a’ tél fagyos szaká
ban is forró hullámokban bugyog fel.

De e’ meleg hullámokat a’ hideg föld színén jéggé ridegíté a’ zordon tél.
Az emberi kebel lángoló oltára hideg hólepellel Ion bevonva.
Az érzemények lángjait nem tudá kioltani a’ fagyos té l, de egy időre 

eltakarta.
A’ kebel elfojtott tüze gyakran erőszakosan tört ki, mint a’ hóborí

tott tűzokádó hegy, mellynek belsejében lángörvény kavarog ’s hasadé- 
kot repeszt a’ sziklákon, hol kirohanjon.

Hlyen volt az őskor embere.
A’ s z í v  szelidebb sejtelmei, ’s a’ durva erő vad hatalma egymásba 

vegyültek.
E’ kettő adott ösztönszerű irányt a’ tényeknek.
De a’ szív lágy sugalatát ritkán lehete érzeni. A’ szív gyengéd sza

vait nem hallá az ember az erőszak szilaj morajában.
Az ököljog durva hatalma határzott a’ gyengébbek sorsa felett. Az 

ember földhöz sujtá rokontársait 's gyönyörét találta a’ gyengébbek eltip- 
rásában.

E’ kor még nem lehetett alkalmas az emberiebb érzelmek terjesz
tésére.

Egyes népek ráléptek a’ míveltség pályájára: de sokáig nem bírák 
magukat fentartani.

13
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ük  a' világ durva szellemével daczolának, ’s csoda-e, hogy a’ kor
szellem szilaj vihara elsodorta őket ? Ha benső ok nem leende is e’ nem
zetek megdöntésére: eléggé kimagyaráz mindent az őskori népek durva 
jelleme.

A’ míveltebb nemzet e’ vad tömegektől igyekezett elzárkózni: de ezt 
tennie lehetlen volt.

Hogyan is álljon fel egy Görögország, midőn minden oldalról száz
ezrenként zúdulnak rá a’ barbar népek tömegei?

A’ görög nép szigetet akart alakítni a’ tengerfenéken, ’s a’ körülötte 
zajongó hullámokat mindig félrehajtá erős karjaival.

De e’ hullámok ismét rázúdultak, ismét beözönlők a’ kis szigetet.
És hogyan állhatott volna fenn Roma , melly önfentartását a’ világ 

valamennyi népeinek elnyomására építé? — e’ nép a’ világot r om a i  p o l 
g á r o k  és r oma i  r a b s z o l g á k  tömegévé akará erőszakolni, ’s maga 
ingerlé fel birodalma ellen a’ nemzeteket.

Roma helyesebb kormányirány mellett sem maradhatanda fenn a’ 
népvándorlás zivataros korszakában.

Ezen egyes mívelt népeket úgy tekintem, mint korán fejlődő virá
gokat.

Az emberiség télszaka még el nem múlt, ’s ezen egyes virágok elég 
-merészek voltak kitárni kebleiket.

Egy ideig birtak fejlődni, de utóbb legyőző őket az általános hideg
ség szelleme, ’s lefonynyasztá korán zöldellő lombjaikat.

De az emberi míveltség, egészben véve, még ezen egyes nemzetek 
által is előhaladott.

Maguk a’ nemzetek áldozatúl estek, de ők eszközök valának a’ sors 
kezében egy magasabb czél elérésére.

Minden míveltebb nemzet lépcsőül szolgált, mellyen a’ másik ma- 
-gasbra léphete.

Roma lehanyatlása után még egy ideig tartott a’ té l: de később csak
ugyan megérkezett a’ v i l á g t a v a s z .  ’S ekkor kezdődők a’ kisebb-na- 
gyobb virágok szabadabb kifejlődése.

A’ hajdankorban kivétel volt a’ míveltség, ’s azért daczolnia kellett 
a’ közszellemmel: most az általános előhaladás elve van zászlóra írva, ’s 
a’ nemzetek együtt, egymás mellett akarnak emelkedni, nem pedig egy
más romjain.

A’ szabadság, míveltség szavait a’ hajdankorban csak egyes nemze
tek ismerék, most e’ fogalmak v i l á g e s z m é k k é  alakultak, ’s hervadat- 
lan koszorúként fonódnak körül az egész földtekén.

Valaha egyes szűkkeblű nemzetek egyedáruskodtak a’ boldogító esz
mékkel, most ezek az egész emberiség közös  s a j á t a i  lőnek.

-  . II.
Ismernünk kell az állam végczélját.
E ’ fogalom nélkül a’ nemzet örök homályban tapogatódzik.
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Mert haladhat-e az helyes irányban, ki előtt nincs tisztában a’ czél, 
melly felé törekednie kell ?

A’ sötétben bolygó vándor elé messziről pislog a’ csendes pásztor
tűz, de ha ezt látja, már tudni fogja, melly irányban haladjon? hol fog 
czélt érni ?

így van ez a’ nemzettel is.
De ha a’ sötét éjben bolygó utas előtt sehol fény nem ragyog : irány- 

talanul fog ez andalogni.
Meglehet, hogy véletlenül czélhoz ju t: de mennyi időtöltésbe ke- 

rülend ezen utazása?!
Ha pedig előtte lebeg a’ vezérfény : mindig egyenes irányban tart

hat a’ felé, ’s nem lesz kénytelen köröskörül az egész vidéket összebo
torkálni.

És milly vigasztaló, milly buzdító az a’ vándorra nézve , midőn tá
vúiról látja lobogni a’ vezérfényt? !

így van ez a’ nemzetnél is.
Egy szebb jövő reménye kitűrésre buzdítja , fentartja a’ lankado- 

zót küzdelme pályáján, ’s az elkeserült honfiakat megmenti a’ kétségbe
eséstől , az öngyilkolástól.

IH.
A’ nemzet életében különböztessük meg az eszmét a’ tényéktől.
Az eszme megelőzi a’ cselekvénvt minden öntudatos nemzetnél.
Először sziilemlik a’ gondolat, ’s csak aztán következik a’ tény.
Az eszmék a’ nemzet fölött lebegnek, mint a’ felleg a’ lég hullá

main.
Először felvonulnak a’ fellegek és csak azután fog eső esni, melly a’ 

földet megtermékenyítse.
De hogy várjon esőt K termékeny évet azon ország, mellynek látha

tárán fellegek nem úsznak ? !
Felvilágosult nemzetnél az eszmék évszázadokkal szokták megelőzni 

a’ cselekvényeket.
És mégis ezek a’ tények kútforrásai.
Az ész határoz: a’ kor csak végrehajt.
Hol az eszmék a’ tényeket meg nem előzik, ott minden mozgalom 

csak zűrzavart okoz.
’ De czélhoz nem vezet.

Hiába küzdenek a’ hajósok a’ végtelen hullámokkal, hiába feszitik 
meg minden erejűket, ha nincs iránytűjük, melly nekik az éjszakot meg
mutatná.

Kétségbeesve fognak küzdeni gyors evezőikkel, vitorláikat szélnek 
eresztendik , és ismét behúzzák. Messze eleveznek, de nem tudnak par
tot találni, nem képesek magukat tájékozni, mert nincs i r á n y t ű j ü k .

- Nemzetmozgalmakban iránytű az ész:  csak ez jelölheti ki a’ biz
tos utat.

13*
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Mig a’ nemzet kebelében az igazság eszméi meggyőződéssé nem ér~ 
lelődtek : addig ez biztos irányban nem haladhat.

Az eszmeforradalom egy egész századdal megelőzte 1789-et.

IV.
A’ nemzet cselekvő ereje mindig a’ legközelebbi teendőre van irá

nyozva.
De e lépések közöl egyiket sem szabad végczélnak nevezni: ez mind 

csak lépcső, mellyen a’ következő ivadék tovább haladhasson.
’S azért kell messzebb keresnünk a’ nemzet végczélját.
A’ bekötött selyembogár egyenként rágja szét szövevényes koporsója 

szálait. Mindig a’ legközelebbi szálat szakítja szét. De ki merné azért 
mondani, hogy e’ selyembogár v é g c z é l j a  e’ szálak rágcsálása?

Europa népei a’ középkorban koporsót szőttek önmagukra, ’s most 
az egyes selyemszálak szétszakításával foglalkoznak.

De e’ koporsó bontása a’ végczél ?
Vagy tán az, hogy az eltemetett nemzetek szebb, magasztosabb 

alakban bontakozzanak ki a’ középkor sötét kriptájából? — — —

V.
Villáma születik az igazságnak, ’s fényostorával szétkorbácsolja a’ 

sötétség fellegeit, ’s az égívről lekergeti földre a’ homály borúit, mellyek 
elsötétítek az emberiség látkörét, ’s elzárták szemei elől az igazság nap- 
sugárait. És a’ leüldözött, lealázott fellegek földönfutókká lesznek, ’s ki- 
gyóalakban fognak csúszkálni az emberek lábainál.

A’ folyók elátkozott fellegekből állanak, mellyek „az égből levettet
tek, ’s a’ földre taszíttattak, mint a’ kevély angyalok.“

A’ nemzetek látkörén borongó fellelek szétkorbácslására legalkal-o  o  O

masabb villám az igazság suhogó ostora. — ------
Az iró sokszor felteszi, miszerint az olvasó nem csak a’ fekete 

betűket olvassa, hanem a’ betűk közötti fehér hézagokat is megérti, 
felfogja.

Elég a’képnek egykét vonását látni, hogy ráemlékezzünk az egészre.

VI.
A’ szabadszónok eldörgi szavait egy hazában.
’S hatalmas beszédét viszhangoztatják a’ szomszéd nemzetek or

szágai is.
Boldog a' hon, melly közel áll az illy szónokhoz, ’s annak élőszájá

ból hallja a’ szabadság szentséges szavait.
Hazánknak e’ szerencse nem jutott. Mi távol esünk a’ legnagyobb 

világmozgalmaktól.
Messziről halljuk a’ dörgést és figyelünk: de alig tudjuk kivenni, 

vájjon földindulás, mennydörgés vagy ágyuk moraja-e, mi a’ távolban 
háborog.
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Mi csak hírből ismerjük az újabb kor legnagyobbszerű világmoz
galmait.

A’ fellegek dörgését csak meghalljuk: de magát a’ felleget nem látjuk.
Es ki a’ nagy világmozgalmak küzdelmeiben részt nem vesz, az nem 

élvezheti közvetlenül azoknak eredményét, gyümölcseit sem. Az áldás 
esője csak azon hazára hull, meliy fölött a’ fellegek tusakodtak.

Mi a’ fellegcsaták utóhangjait halljuk tompán és elfojtva morogni: 
de hogy lehetne érdekes e’ moraj, ha nem látjuk a' czikázó villámokat, ha 
nem szemléljük a’ derű és ború zavaros küzdelmeit?

E' körülmény egyik oka, hogy nemzetünk századokkal hátramaradt 
a' nagyszerű világmozgalmaktól.

Az ész és igazság egy követ dob a’ nemzetek tespedő tavába, hogy 
mozgásba jöjön a'lomha víz. A’ bedobott kő hullámkarikákat idéz elő, 
mellyek mindegyre tovább terjedeznek. De minél messzebbre úsznak a 
hullámkörök, annál gyengébbek, míg végre egészen elenyésznek.

Mi e‘ hullámkarimák szélső vonalaiban élünk. A’ nagy eszmék árjai 
hozzánk évtizedek után jutnak el, ’s ekkor is meggyengülve, haldokolva. 
— A’ szellemvilág középpontjába már új követ dobott egy új lángész, mi
dőn mihozzánk elérkeznek valakára az előbbi hullámok végárjai.

Innen azon fonákság, hogy mi nem ismerjük eléggé a’ szellem világ 
legújabb mozgalmait, 's nem haladunk versenyt a5 nagy világeszmékkel.

Mi elkésett selyembogarakként még az eperfán csúszkálunk, midőn 
már az életrevaló nemzetek szabad szárnyakra kelének.

Eégi bajokkal tépelődünk, mellyekről a’ nagyobb nemzetek már ré
gen elfelejtkezének.

v n .
A’ nemzet ujjáteremtésén sikeresen csak azok működhetnek, kik 

képzeletük elé tudják villantani egy boldog állam eszményét.
Ki ezt tenni nem képes, annak törekvése legfólebb is egyes válto

zásokat idéz elő , de kitűzött irányban a' nemzet fejlesztését eszközölni 
képes nem leend.

Ezeknek mondják enyelgős gúnynyal az északamerikaiak, hogy:
„hiába foltozgatják ezt a’ vén Európát...............“

De a’ ki előtt egy boldog állam valódi példányképe ragyog, az lassú 
léptekkel, apró törekvésekkel is folytonosan az egyenes végczél felé irány- 
zandja a’ nemzet fejlesztését.

Azonban, ha a’ hon vezérei illy eszménynyel nem bimak : akkor 
vak vezetendi a' vakot, ’s „mindketten gödörbe fognak dőlni.“ 

így jártak Europa népei a’ keresztháborúk alkalmával.
Hétmillió embernél több vándorolt Ázsia földjére, ott várni be a’

bizonyos halált ’s végítéletet..............
’S mi eredménye lön az europaszerű törekvéseknek ? czélt értek-e a’ 

keresztény népek? az-e a’ nemzetek czélja, hogy magukat gépekül enged
jék felhasználtatni az uralomvágy sötét kezeiben?
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így téved el a’ nemzet, ha a’ vezérek nem tudnak elébe valódi, biz
tos irányt tűzni.

Ne a’ vak ösztön, ne a’ pillanatnyi fólheviilés, hanem a’ nemzetczél 
valódi eszménye lelkesítse a’ nemzet vezéreit, ’s akkor a’ népet nem fogják 
új meg új veszélybe sülyeszteni.

A’ szobrász előtt egy tökéletes ideálnak kell lebegni, ha a’ vésűje 
alá vett márványdarabot eltorzítani nem akarja.

Ha ő az egész eszményt egy ötlettel nem képes felfogni: hiába esz- 
közlendi ügyesen az egyes tagok kimetszését. Az egészben teljes öszhang- 
zat nem leend.

A’ kéz, mellyet vés, legszebb lehet önmagában véve: de nem leszen 
jól alkalmazva az egészhez.

Hlyen azon államférfiu, ki a’ nemzetfejlesztés müvében részt vesz, ’s 
a’ tökélyes államról semmi tiszta fogalommal nem bir.

Ez legtöbbször egy feltett rögeszméhez tapad, ’s ennek létesítésével 
akarja elérni a’ nemzetczélt.

’S végre azon veszi észre, midőn egész törekvése füstbe megy, ’s 
épen ellenkező eredmény merül fel tényeiből, mint minőt óhajtott.

Telvék a’ történetirás lapjai illy államférfiakkal. Ezek vagy nem is
merték a’ nemzet végczélját, vagy szándékosan nem akarák azt megkö
zelíteni.

Azonban a’ sorsboszú legtöbbnyire utolérte őket, mert a’ természet 
ellen ütének pártot, midőn a’ nemzetek szabad kifejlődését gátolák. Azért 
következtek tényeikből épen ellenkező eredmények, mint minőket ők ohaj- 
tának. Elő gépekül vezetik Europa népeit a’ kereszthadakba, ’s ezek épen 
itt kezdenek felvilágosulni, hogy többé gépek ne legyenek. Helvetiát csa
ládi birtokká akarja alacsonyítni a’ zsarnoki önkény, ’s az alpok népe 
respublicát alapít a’ népfelség rendületlen szikláján.

v m .

Az önkényes állam gépezete hasonlít a’ legegyszerűbb kutágashoz.
Az önkényes hatalom meggyilkolja a’ nép önérzetét, lombjaitól meg

fosztja a’ nemzet életfáját, hogy abból lélektelen kutágast faraghasson.
A’ kutgémet képezi a’ vakon engedelmeskedők hosszú sora.
A kutostor kormánygyeplő a’ kényúr kezében.
Ha e kormányostort mozgatja, tetszése szerint működik az egész gép.
A’ kutgém egész földig meghajlik előtte, valahányszor kezébe veszi 

az ostort.
A’ nép maga az ágasfa, melly egyedül tartja fenn az egészet, ’s 

mégis mozdulatlanságra van kárhoztatva.
’S mi itt az államczél?
Gépül használni fel a’ nemzetet a' föld vérének kiszívására, a’ ter

mészet kincseinek kizsákmánylására.
A kutágas lélektelen szúnyog, melly öntudatlanul szívja vérét az 

anyafóldnek.
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Illy gépekké akard Europa népeit alakítni a’ középkori divat.
Azonban az illetők roszúl számítottak.
Ok a’ nemzetfát nem bírták gyökerestül kivágni, csak lombjaitól 

foszták meg.
Azt vélték, bogy igy is kutágassá lebet azt alakítniok.
Azonban a* lombtalan fák gyökeréből új ágak sarjadóztak fel, ’s a’ 

nemzetfa lombosodni, virágzani kezdett.
A’ vízmerő nem tudott többé törpe kezeivel minden lombot letépni.
Sőt tetszett neki, bogy most már a’ nemzetfa maga bilit rá árnyat, 

’s megóvja őt a’ nap melege ellen.
Ezalatt a’ fa virágzott.
De kókusdiók termettek rajta.
’S ba e’ diók hullanak lefelé : kinek lesz kedve e’ fa alá jőni, bogy 

kimerítse a’ vizet, mellv ennek gyökerét táplálja ?
A’ nemzet megszűnik gép lenni, mihelyt teljes öntudatra ébred, 's 

önerejét érezni tudja. (Folyt, köv.) V a s v á r i  Pá l .

EGY VENDÉG A’ KÜLFÖLDRŐL.
(Novella. — Vége.)

VII.
H . . . r Adolf halála a’ fővárosban nagy hatású vala, ’s egy időig 

főanyagul szolgált a’ társalgásokban.
A’ ritkább nemű, ’s merészebb módon elkövetett gyilkosság so

kakat igen megdöbbentett.
Két urias külsejű férfi beszáll az angol királynéhoz czimzett ven

déglő 9 száma alá, néhány hétig csendesen és egyszerűen ott laknak, a’ 
szolgálatot pontosan fizetik, nyájas és kellemes viseletöknél fogva mindenki 
előtt feltűnnek, ’s ezen emberek egy este, nem tudni, mi szin alatt ? H .. . r 
Adolfot magukhoz hívják, ’s ott a’ szobában megragadják ’s leszúrják!

— Soha illyet!
— Az ember a’ mai világban egy lépést sem tehet biztosan.
— Hogy tudhatták ezen ismeretlen emberek a’ gazdag banquiert 

magukhoz csalni?
— Ki tudja, kiknek adták ki magokat ?
— Meglehet, hogy valami kölcsönzési terv.
— Vagy inkább valami eladás.
Néhány nap múlva a’ végrendelet felnyitása még több csodálkozá

sokra adott alkalmat. Hír, mendemonda, vélemény és magyarázat egy
mást éré ! azonban a’ gyilkosságot ’s a’ különös végrendeletet senkinek 
sem jutott eszébe összeköttetésbe hozni. Csak egy halvány sugár hiány
zott , ’s a’ tett a’ közönség előtt olly világosságba leendett helyezve, mint 
van az most az olvasó előtt, ki a’ dolgok menetét híven ismeri.

Kálmán a’ végrendelet közzététele után le veretve Ion. És ha arra 
gondol, hogy ő H . . , . r Adolfot mindig úgy képzelé, mint ki őt minden
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képen bátorítja, utakat készít, módokat jelel ki arra, hogy Emilia kezét 
megkérje — pirulnia kellett magában; azt hitte, — hogy tolakodó volt, 
’s egyike azoknak, kikkel, ha némi szivesség történik, elbizzák magokat
’s viseletűkben szerénytelenekké lesznek.

Es Emilia? ki előtt az atya még világosban beszélt. — Mit gondol
hatott ő atyjáról mostan?

James Halvy és Robertje berobogtak a’ fővárosba.
A’ gazdag örökösök mindenütt nagy szivességgel fogadtattak.
Emilia az idegeneket a’ végrendelet felbontása előtt névről sem is

merte , most ezek az atyai hagyomány után úgy tűntek fel, mint kiket 
neki nem ismerni, nem szeretni, eddig is kötelességmulasztás volt..........

— No’s Robert?
— Gyönyörű teremtés, egészen magamon kivül vagyok.
— H a, annak igen örvendek. Azonban, készülj is, mert még ma 

este nyilatkozatra fog a’ dolog kerülni.
— Az nagyon dicső lesz.
— Legjobb volna ugyan , ha magad tennéd meg a’ szükséges lépé

seket, de nem bizom benned. Vannak egynémelly helyzetek , mellyekben 
igen ügyetlenül szoktad magadat viselni.

Nem úgy értem, mintha viseleted itt bármit is koczkáztatni ké
pes volna. Azt nem mondom. A’ leánynak teljes lehetlen ellent mondani; 
azonban, te azt nagyon is kihívólag mutatod, hogy el vagy bízva, hogy 
érzed helyzeted minden előnyeit, nélkülözhetlen vagy; az első látogatás 
alkalmával követelni látszottál : hogy Emilia éretted azonnal atyját is 
elfeledje.

Kopogtattak.
Szabad.
— Ah, ön az, drága Kéreghy? — Épen jókor jön ön, van-e va

lami újság? hogy állnak ügyeink?
— Minden a’ legjobb rendben indult meg. Még egy pár nap ’s min

den pénzzé, vagy könnyen pénzzé tehető papírrá lesz téve. Soha illyen 
keletet, az emberek abban a’ meggyőződésben élnek, hogy H . . . .  r úr 
részvényével egyszersmind a’ szerencsés üzérkedést is magokévá teszik.

— Sok dolga lehet önnek, de mi nem leszünk háladatlanok.
— Kérem, az én illetékem már a’ végrendeletben meg van ha

tározva.
— Ön igen szerény , Kéreghy úr.
— Ön pedig felettébb nagylelkű mr. Halvy.
— Minő iromány az, melly kezében van ?
— Ezt Emilia kisasszonynak kell átadnom. . . .  Ez biztosíték azon 

évenkénti ezerforintnyi járandóságról, mellyet ezután Emilia kisasszony 
élte fogytáig húzni fog.

Mit beszel ön, ügyvéd úr — minő járandóság az ? a" végren-

M/CM*
y ■HmAhtcs aüadíma 

kokyvuxa
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delet szerint ezen eset akkorra van fentartva, ha Emilia az egybekeléstől 
vonakodnék.

— Tökéletesen.
— Jelen körülmények között azonban erre szükség nincs.
— Én elámulok uraságod szaván. Avagy történetesen önök, kiket a’ 

dolog leginkább érdekel, az egész városban a’ legutoljára tudnák meg a’ 
h írt: hogy Emilia ezen tervezett házasságról hallani sem akar?

— Ez valami kósza hír lehet.
— Bocsánatot kérek; előttem maga a’ kisasszony nyilatkozott.
— Ön engem megnevettet, Kéreghy.
— De ha mondom, hogy magától a’ kisasszonytól hallottam.
— Ön nem jól értette.
— Engedőimet kérek, de legrégibb szokásaim egyike , hogy a’ mit 

világosan megmondanak , azt jól megértem.
— Az egész legfölebb annyi, hogy a’ kisasszony szerénykedik. Le

gyen ön nyugodt, ügyvéd úr, ’s menjen holnap a’ kisasszonyhoz, majd 
másképen fog ön is beszélni. — Mit is gondol ügyvéd ú r, ez a’ vonakodás 
egészen a’ maga rendén van, a’ leánynak bármi helyzetben is be kell várni 
az első szót, néha a’ másodikat, harmadikat; századikat is.

— Már kérem, tessék a’ dolgot úgy magyarázni, mint tetszik — 
a’ következmény fogja megmutatni, mellyikünknek volt igaza.

— És ön még most is megmarad előbbeni véleményében. — Gon
dolja meg, ügyvéd úr, mit beszél; ha a’ dolog úgy állana, mint ön 
mondja, ennek az Emíliának őrültnek kellene lenni.

— Ebben uraságodnak tökéletesen igaza van. Azonban, ez egészen 
más kérdés is egyszersmind, ’s a’ mellett a’ dolgon mit sem változtat.

— Két millióról lemondani. Illyesmi még nem történt a’ világon.
— En is azt hiszem; de ez a’ mai fiatal nemzedék nagyon elüt a’ 

régitől. Pazarló, könnyelmű, ’s iszonyatosképen szeret mindent, a’ mi
nek regényes színe van. Higye meg ön nekem , odajutottunk, hogy en
gem mindannyiszor meglep az, ha egy fiatal ember a’ mai világban valami 
okosat, jó t, szépet ’s jó előre meggondolt dolgot visz végbe.

— A’ mint ön gondolja. ■— Egy óra múlva teljesen meg lesz ön czá- 
folva. — Különben ördög és pokol, de egyelőre ellenkező esetben nem is 
tudom, mit mondanék, mert kosárra egyátalában nem vagyok elkészülve.

— Kosár! . . . mit nevez ön mr. Halvy kosárnak ? Ha kosár lesz is, 
de nem lesz üres. — Két millió lesz benne. Két millió! minő kényelme
sen lehet e’ szót kimondani akkor, ha ez alatt azt is értjük, hogy az a’ 
miénk. —

Az est megérkezett. Elalvyék megtevék nyilatkozatukat.
Úgy történt, miként az ügyvéd mondá. Emilia kisasszony határo

zottan tagadó választ adott. —
Jarnes Halvy nem hitt füleinek. Kéreghy alázatosan mosolygott. — 

Robert urfi elpirult, ’s elgondolá, hogy mióta a’ világ áll , hétláb hosszú 
férfi illy kudarczot még nem vallott.



202

Robert úrfi, midőn őt egy pesti leány a’ két milliónyi örökség oda- 
engedésével is visszautasítá, azt hitte, e’ szégyent nem élheti túl. A’ föld 
alá akart bújni, mind a’ mellett mégis csak itt maradt ez árny ék világban.

James Halvy azonban csak vállat vonított.
— Ezt nem hittem volna. De már megtörtént. A’ mint tetszett azon drá- 

galátos kisasszonykának. Mi volna itt búsulni való? Az az évenkénti nyomo
rult ezer forint az örökségi tőke kamatjainak alig teszi százhuszadik részét.

És ezzel igénytelen történetünk fonalzata, melly első eredetében tán 
kalandszerű térekre látszék elbonyolódni, nehány pillanatra elveszendő
ben van a’ közmindennapiság állott mocsárai között.

Kálmán repkedő lelke, képzelmeinek fellegvárai; valamint a’ soha 
nem feledett egykori csendes atyai lak, a’ hosszú falkerítés, fehér utaival 
a’ sötét kert, komor hallgatagságával a’ fenyősor, mellynek hosszú árnyai 
alatt a’ besülyedt sír mélyében ott szunnyadoz a’ boldog anya, kinek képe 
az ifjú lelkében mindörökre ifjan, szépen, mosolyogva 's olly élénken ma
radt meg, mintha őt éltében későbben még látta volna valahol. Ezután a’ 
későbbi gyermekkor, az első ismeretség Károlylyal, a’ vidám szünnapok. 
Később ama’ kedves örömök, mellyeket az ifjú kor első hajnala szokott 
meghozni. Végre a’ zajongó világ, ezen végetlen láthatár, melly felé a’ 
lélek akaratlanul és szüntelenül ragadtatik. Midőn az ifjú először találko
zók azon férfival, ki a’ Cserényi névre annyira meghatva Ion, midőn e’ 
férfi e’ rövid ismeretség után őt estélyeiben elfogadni kezdé, midőn elő
ször látta Emíliát, ki miként álomkép a’ sejtelmek homályából egyszerre 
előtte megjelent, szerényen meghajtó magát ’s bevivé őt a’ tánczolók kö
rébe : midőn még félt , hogy e’ leányt egy más alkalommal nem 
fogná megismerni , midőn megjegyzé magának , hogy e’ leány szőke 
fürtéi között egy fakadó cameliát visel , azalatt pedig ezen legsze
lídebb arcz eltörölhetlenül vésődék be az ifjú leikébe. Midőn a’ tob
zódássá alakult vigalom legzajosb perczében, mint visszaemlékeztető intés, 
előtte a’ falon függő arczkép megjelent, ama’ hátrahulló gazdag hajazat, 
szabad homlok, legbizalmasb kifejezés. Midőn lelke nyugtalanságában 
paripája őt keresztül kasul ragadó a’ holt mezők fehérlő tereiben. A’ ne
hezen telő nehány nap. És ismét Emília, ki arra látszék teremtve, hogy 
környezői benne gyönyörűségeiket találják, ki ott ült a’ kényelmes tere- 
mekben a’ habselyem pamlagok között, ’s időtöltése gyermekies csevegés, 
és komolyság nélküli foglalkozások valónak. Egyike azon tündéri lények
nek, kik a’ bálok ragyogásiban a’ merre lejtenek, a’ férfiak tekintete su
garát magokkal viszik, kik szellő alkatokkal a’ kedélyes franeaise inger
kedései alatt mintegy kisikamlani, és ismét visszahullni látszattak a’ hal
vány tánczosok karjai közé. Az újonnan bútorozott szobasor, az illatos és 
hűs lég , melly azokon keresztül folyt, a’ nyugvó zongora, mellyen a" 
gyakorlott kéz felkeresi a’ kimagyarázhatlan érzelmek viszhangjait..........

Mind ez e’ pillanatban a’ feledés kriptájába látszott eltemetkezni. Az 
események lehunyni készültek, a’ sors egy csapással hidegen és szívtelenül 
mindent szét akart rombolni...........
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A’ becsületességéről és szorgalmúról egyiránt jó hírben álló H . . .  .r- 
ház kapuja előtt az árverési dob pergett . . .  a’ csendes és boldog tereme
ket Emília helyett bozontos szakáin, váltóügyvédek foglalják el, az ajtókat 
sáros csizmáju városi írnokok csapdossák, a’ pamlagokon németül beszélő 
városi tisztek nyújtózkodnak, az összehalmozott bútorokat fanyar képű 
árverezők illetik szennyes ujjaikkal.

Az árverésen ifjaink is jelen valának. Kálmán atyja arczképét vette
meg. Ivárolyon rajta maradt H __ r úr irószekrénye: ugyanaz, mellyről
már megjegyeztük, hogy a’ legközelebbi iparműkiállításon leginkább 
njerte meg a’ látogatók tetszését.

Nehány nap minden közbejött esemény nélkül folyt le.
Ötödik napon, egy este Kálmán ott ült kedvencz karszékében, a’ 

mint hallja, hogy valaki a’ lépcsőkön nagy robajjal jön fel.
— Ki lehet ez ?
Az előszoba ajtózára nagyot csattant; két lépésnyi toppanás.
— Ez más nem lehet, mint Károly.
Ö volt.
— Tudtam, hogy te vagy. Ismerem járásodat. . .
— Jó estét, Kálmán. Ezer szerencse, hogy itthon talállak. Lélek

szakadva jöttem hozzád.
— A’ manóba, talán történt valami ? Beszélj , mi az, most veszem 

észre, olly felindult vagy.
Károly öltönye alól egy hosszú levelet húzott ki.
— Nézd e’ levelet.
— Nekem szól? — Mi az . . . öt pecsét . . .
— Olvasd csak a’ czímet, az fog még meglepni.
— „Cserényi Kálmán úrnak halálom után átadandó.“ Mi ez, honnan 

jő ez a’ levél? . . .
— Tőlem ne kérdezd: Én még jobban meg vagyok lepetve. Alkal

masint a’ más világról, én legalább már nem érzem magamat e’ földön.
— De hát ki adta kezedbe ?
— Találtam. Azon irószekrény egyik bensőbb ki'huzójában, mellyet 

nehány nappal ezelőtt a’ H....r-házban az árverésen vettem.
— Akkor ezen levél bizonyosan H....r úrtól van.
— Én is azt hiszem . . .
— És miután ő meghalt, a’ levél pedig nevemre van czimezve, úgy 

gondolom, bátran felnyithatom.
— Tökéletesen.
— Hova méo;v ?
— Félreállok , míg olvasod.
— Je r, olvassuk ketten , előtted úgy sincs titkom.
— A’ mint akarod.
A’ levél pecsétjei egymásután feltöretvén, az ifjak az asztal melle 

huzódának, és olvasni kezdtek.
Pest, dec. 1-jén 1847.
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„Uram ! Midőn Ön e’ sorokat olvasni fogja, én már nem vagyok az 
élők sorában; de ha az égnek határozata az én óhajtásaimmal megegyezett, 
ön ekkor már Emilia leányomnak férje lett.

Az ifjak elsápadának, és egymás szeméhe tekintének.
„Mély sírban feküve, a’ feledés porai között, e’ pillanatban nem 

félhetek szemrehányásoktól, nincs okom lekötelezettségeket keresgetni. 
Azonban egy számadással tartozom, ’s azt ezen sóitokban fogom letenni.

Az ifjak egymás kezébe fogózkodának.
„Ha ön, uram, vissza fog emlékezni azon időre, mellyhen egymást 

megismertük, mellyhen barátságunk kezdetét vette, ön nem feledheti el 
azon körülményt, hogy fejlődő viszonyainkban a’ sebesebben közeledő fél 
mindig én voltam.

Azonban e’ bizalmas közeledés részemről több volt, mint egyszerű 
rokonszenv. Mellőzhetlen kötelesség volt az , uram; a’ szó teljes értelmé
ben végzetszerű kényszerűség.

— Károly . . .
— Kálmán . . .
— Mi lesz ebből ?
— Olvassuk csak.
„Húsz évvel ezelőtt, én és egy sorsosom, kereskedői könyvvivők 

voltunk, egy akkorában elsőrangú pesti háznál.
Sorsosom nevét el fogom hallgatni. Ö jelenleg külföldön lakik, gaz

dag és vagyonos kereskedő, de velünk és ismerőseinkkel semmi viszony
ban nincsen.

Barátok voltunk. Mindketten sorsunkkal elégedetlenek , és egy idő 
óta a’ legsötétebb gondolatoknak uralgása alatt. Úgy látszott , köztünk 
határozat is keletkezett —• csak alkalomra vártunk.

Késő ősz volt. A’ kereskedői házhoz, mellynél foglalkozva voltunk, 
egy alföldi nemes érkezett.

Legjobb bizonyítványokkal ellátva, számára pénztárunk nyitva volt» 
’s főnökünk egy este neki százezer forintot adott át.

Viharos és sötét est volt. November közepe, midőn a’ fényűző úri 
osztály a’ fővárosba szokott költözni.

Kint állottunk. Midőn az idegen elhagyá az ügy szobát, kijővén a’ 
kapun, először is velünk találkozott.

Nehány lépésnyire felettünk lámpa világított, ’s az idegen megis
mert minket. . .

Az idegen Budán volt szállva . . . egy középszerűen jövedelmező 
budai házban, mellyet neje után birt. . .

Kálmán egész testében megreszketett . . . .
Mi szinlelők, mintha mi is Budára szándékoznánk, hova épen es

télybe vagyunk híva.
Bérkocsit kiáltottunk.
A’ híd közepére érve, az eső szakadni kezdett — a’széles folyam szilié 

felett a’két főváros összekötő kapcsa teljesen néptelen és elhagyatott vala.
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Én elől ültem, szemközt velem az idegen ős barátom.
És egyszerre az idegen testének egész nehézségével ölembe esett — 

hozzányúltam, ’s kezemet meleg vérbe érzettem merülni.
A’ híd túlsó oldalán én és barátom kiszálltunk a’kocsiból — ’s a’ ben- 

maradtra nézve valami ház számát mondván, visszafordultunk.
E’ gyilkosság soha napfényre nem jött. A’ bérkocsis tán még kérde

zősködni akart, vagy talán csak akkor, midőn a’ pai'ancsolt helyre érke
zett, csakhogy az előtt, míg a’ ténynek tanúja akadt volna, észrevevé, 
hogy holt testet visz : az eseményt nem merte senkinek felfedni, valószí
nűleg félt, hogy a’ tanú nélküli gyilkossággal ő fog vádoltatni, vagy tán 
a’ rablást tovább folytatá, ’s a’ boldogtalant mindenéből kivetköztetve a’ 
Dunába veté.

Mi megosztozánk.
A’ rablott kincs dúsan kezdett kamatozni. Megházasodtam, született 

leányom: Emilia, ’s végrendeletet tettem, hogy leányom és barátom fia 
házasságra keljenek. E’ végrendelet, midőn e’ sorokat irom, még teljes 
épségben van — azon perczben mindazonáltal, mellyben ön oltárhoz fog 
lépni, a’ vérfoltos irat a’ tűzbe fog hullani.

Nem nevezek meg személyeket — ön érteni fog engem.
Szeresse ön nejét, ’s legyen boldog, ’s ha a’jövő létben találkozunk, 

hozzon ön nyugtalan álmaimra enyhítő bocsánatot. — H . . . .  r Adolf.

Ifjainkat ezen ünnepélyes pillanatban magukra hagyjuk. Kálmán 
magánkivüli állapotban, mint szobor állott. Károly asztalhoz ült ’s a’ le
velet hirtelenében lemásolta. Felettük, mint őrszellem tünelgett egy a’ 
falra függesztett arczkép — bizalmas tekintetével, szabad homlokával a’ 
szőke férfi.

James Halvy és Robertje együtt ültek a’ szobában, épen Kéreghy 
ügyvéd távozott el tőlök, ki e’ szerencsés örökösöknek ismét egy öszveg 
pénzt tett kezökbe.

A’ külföldi vendégnek egészen nem volt más dolga, mint a’ hozott 
öszvegeket nyugtatványozni.

— Robertkém.
— Papa.
— Hogy vagy velem megelégedve ?
— Te dicső ember vagy, papa . . .
— Sikerült már azt a’ makranczos kisasszonyt elfelejtened ? . . .
— Alig gondolok rá, papa.
— Úgy édes fiam. Légy okos, előre vigyázó, kövesd atyád nyomdokit. 
E’ pillanatba egy halvány ifjú lépett be.
— Ki ön, uram? . . .
— En Berky Károly vagyok . . .
— Miben lehetek szolgálatára ?
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— Egy barátom ügyében jövök, kinek önnel némi elintézendői vol
nának, ha ön engem kihallgatna.

— Tessék velem parancsolni . . .
— Úgy hiszem, barátom névét ismerni fogja ön — Cserényi Kálmán.
— Cse... Cserényi?... Nem uram. E ’ nevet ma hallom először.
James Halvy elsápadt.
—Cserényi? . . . folytatá itt Robert, atyja helyett—úgy gondolom, 

papa, már mondtam neked e’ nevet, ezen ifjú egyike azoknak, kik Emilia 
kisasszony kezére vágytak.

— A h, ugy-e ! . . .
James Halvy visszanyeré arczszinét.
— Szóljon, uram.
Berky Károly elővevé a’ lemásolt levelet, és mr. Halvy elé tette 

az asztalra. —
— Egy levél ? — Ezennel, uram. —
James Halvy olvasni kezdett. Arczvonalai az első sorok után rend

kívül komoly szint kezdőnek ölteni — Robert azonban és Károly, mint 
kik egymáshoz közeledve , beszédbe eredének, arra alig figyeltek.

James Halvy a’ levelet másodszor is elolvasta. Gondolkozott, ’s 
harmadszor is hozzá fogott.

— Uram. . . .
— Bocsánatot . . . felelt Károly, nem vettem észre, hogy ön az 

olvasást bevégezte.
— Nehány kérdést teszek önhez.. . .
— Tessék.
— Megvan az eredeti?
— Igen, uram. Különben is e’ levél olly adatokat foglal magában, 

mellyeket csak azon egy forrásból meríthetni. . . .
— Hol találták a’ levelet ?
— Egy irószekrényben, mellyet ön szorgalmas kifürkészés nélkül 

árverés alá bocsáttatott.
A’ dolog világos volt. James Halvy meg volt fogva.
— És most mi önnek kívánsága? . . .
— Ön tudhatja, uram.
— A’ lemondás ?
— Másra nincs szükségünk. —
Az ajtón keresztül a’ szobába fegyverzörej hallatszott.
— Mi ez, uram? . . . minő zaj ez odakint. —
— Rendőrök , uram. A’ lemondást, vagy . . .
A’ kívánat néhány perez alatt teljesítve vala. Robertnek csak egy 

tekintetet kelle atyjára vetni, ’s azonnal látta, hogy a’ dolog átkozottan 
nem jól megyen.

— Papa, mi bukásunkat írjuk alá.
— Hallgass. —
— Önök eléggé gazdagok —vagy hanem úgy, ha valaha akkor fog
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érdekükben állani a’ hallgatás. — Könnyen megtörténhetnék: az emberek 
azon gondolatra jönnének, hogy ön H . . . r Adolf végrendeletére biza
kodván, tán hosszaim kezdte azon időt, mellyet barátja napjaira nézve az 
örök végzet még fentartott.

— Uram.
— Nem magam nevében szólok. . . En nem gyanúsítom önt. . .
— Kérem önt. . .
És ezzel egy pillanatot az ifjúra és Robertre vetve — a’ lemondó

iratot átadta.

Másnapra Halvyéknaka’ városban sem híre, sem hamva. Azon nehány 
százezerét, mellyet már kezökhöz vettenek, úti költségül maguknál tart
ván , körülnéztek, mellyik utón érnék el legelőször Amerika partjait ?

Ivéreghy ügyvédnek megállóit, az esze.

— No’s, Kálmán . . .
— Csak el ne legyen a’ dolog hamarkodva.
— Légy bizton. Minden rendben van. Meglehet ugyan, ha nem sie

tek, ’s téged engedlek cselekedni, te másként fognál fellépni, veled más 
kötelességek is parancsolnak. De igy tenérdekedben minden a’ legjobban van.

Az ifjak egymásba fonák karjaikat, ’s a’ szobában le- ’s fel sétálgatni 
kezdtek.

Másnapra Halvyék lemondó-levele Emilia kezébe jött.
H....r Adolf levelét azonban az ifjú mindörökre megsemmisítette. — 

Most, midőn elhatározta, hogy Emilia kezét fogja kérni, nem folyamod
hatott az erőszakolás bár melly neméhez . . . .

Es ha visszatekintünk a’ közel-multakra . . . illy fegyverek szüksége 
aligha forog fen. P á l f f y  Alber t .

EMLÉKEZÉS BÁBTFÁRA.
Messzemerengő lelkem, fogd fel az 
Emlékezet bűbájos tü k ö ré t;
’S a’ remény zöld selyemkendőjével 
Töröld le róla az idő lehét:
Hogy tiszta fényben tűnjenek elém 
Múltam szebb, de halványult képei;
A ’ tündérálmú szerelem , mellynek 
Hullócsillagok voltak perczei.
Em lékezet! hozzád imádkozom ,
Hozd vissza Bártfa vendégangyalát,
Mutasd meg kék szemének nyílt egét,
Hová üdvezülni szállt lelkem át.
A’ szűz kebelnek gyönyörédenét,
A’ szőke fürtök aranyszálait,
’S melly égi hangon mondá , hogy „ s z e r e t “,
Rózsabimbóként nyíló ajkait.
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Hozd vissza azt a’ gyöngyidőt, minek 
Sok játszi tréfa volt a’ gyöngysora ;
Mit a’ legnyíltabb vonzalom selyem 
Szálára fűzött nyájas mosolya.

A’ gyógyforrás szomszédfenyűi közt:
— Tanú lehetne a’ kis csalogány,
Melly épen ott felettünk énekelt —
Adott első csókot e’ szende lány.

Ez a’ legelső bűnöm, kedvesem!
’S szólt, hogy a’ papnak ezt meggyónja-e ?
’S szelíd enyelgés rózsafénye közt 
Olvadt reám égő tekintete.

Lángkarjaim közt reszketett, p iru lt,
Szivünk a’ csóktól édes kínt kapo tt:
’S a’ szív mézzelfolyó beszéde, gyűlt 
Lelkünk leikébe mélyen behatott.

Tudtuk, hogy nem sokára válni kell,
’S rövid kaland lehet csak érzetünk,
Mi mégis hőn szerettük egymást, hogy 
Legalább addig boldogok legyünk.

Mint az imádság istenhez, olly hív,
Olly jó volt hozzám e’ kedves leány:
’S ah! tisztes ősz apjával kínomul 
Eltávozott négy boldog hét után.

Bucsújelül egy emlényszált ad o tt,
Mellyet forró könyűkkel áztata; . . .
— ’S még most i s , a h ! olly édes énnekem 
Rövid szerelmünk hosszú bánata.

Bár most is együtt kötnénk koszorút,
Bejárva a’ liget zöld szőnyegét!
Bár egy pohárbul innánk , mint ivánk,
Áldomásul a’ forrás gyógyvizét.

K it vélem tünde éber álmokon 
Bájos csalódás karja ringata,
Nem látlak többé boldog bártfai 
Szép napjaimnak édes angyala!

De te , varázsszárnyú emlékezet,
Hozd vissza forró karjaimba ő t,
Búbánatomnak szőke angyalát,
A’ szellemdús, a’ lelkes ifjú nőt!

Isten gyanánt imádta a’ hazát,
Nem hiába, h o g y — l e n g y e l  l á n y  vala.
Ki tán most is búsan emlékezik 
R a b h a z á b a n  a’ s z a b a d  i f j ú r a ! !

L i s z n y a y  K á l m á n .
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KÉT MADÁR.
Két madaram v o lt: az egyik feliér 
A ’ másik fekete;
Két madaramnak b i z a l o m  vala 
’S i f j ú s á g  a’ neve.
De itt hagyának . . . ! ’s oily rideg vagyok,
Minő a’ puszta ház:
Hol nem lakik fehér galamb, sem a’
Víg fecske nem tanyáz.
Ifjúság, if jú sá g .... gyors fecske te!
Szárnyad hová ragad?
Hát elvivéd éltemtül illy korán 
A ’ szép meleg nyarat?
Kern látlak fényes villámok között 
Vígan czikázni fen?
Kern látlak többé mélységes habon 
Elcsapni hirtelen . . ?
A h , véled minden, minden oda v an !
Virág , d a l, szerelem !
Fájó borongás emlegetve az 
Elmúltat szüntelen!
Hull a’ barna fürt . . .  az arcz pírja vész . . . !
’S az élet á tkáu l:
Nem akar a’ lélek vénülni; sőt 
Ú j, ifjú vágyra gyű l!
Hjuság , ifjúság . . . gyors fecske! már 
Ha elménél m agad:
Minek vivéd el, mért nem hagytad itt 
A ’ másik madarat?
Elszállott véled a’ fehér galam b,
A ’ nyájas bizalom;
Ki olaj ágat horda nékem, a’
Világbul egykoron.
Mint a’ futóborostyán átölel 
Élöfát és romot:
Az emberekhez lelkem és karom 
Forrón ragaszkodott.
És most kerülöm őket, . . . .  borzadás 
F u t végig lelkemen:
Hogy e’ mosolygó hóhérok keze 
Fogja be majd szemem.
A’ két madár örökre elröpült . . . !
Mellettem ki marad?
Az életen, ha már gyönyört nem is ,
De fás nyugtot mi ad?
Föl, föl munkásság ’s életküzdelem !
Rengjen zajtól a’ ház:
Ha benne többé nincs fehér galamb,
’S víg fecske sem tanyáz. —

T o m p  a.

14
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NÉPDALOK.
Falu végén a’ temető,
A* temető sötét mező ,
Ott alszik az én violám ,
Érte hervadt el az orczám.
Gyász lobogó leng a’ síron, 
Búmban szemem majd kisírom, 
Sírok, sírok, de nyugalmat 
Kém találok az ég alatt.
Kém is azért szerettem én,
Mert ö volt a’ legszebb legény; 
Jósága volt mondhatatlan, 
Szerelme hu holtaiglan.
Édes anyja kedvesemnek,
Társa vagyok keservednek, 
Hadd csókoljam meg a’ kezed, 
Te nevelted kedvesemet.
Menjünk együtt a’ templomba, 
Esküdnünk ma kellett volna, 
Imádkozzunk, hiszen a’ holt 
Mindegyikünk mindene volt.

Szomszédasszony, ne rakja ki az ágyát, 
Úgy sem viszik kendnek el a’ leányát. 
Vagyis inkább csak tegye ki szellőre, 
Régen volt már, hogy megvarrták előre.
Szomszédasszony, beh czifraa’ kend lánya. 
Ollyan piros, mint a’ rózsa arczája; 
Selyem ruha lobog karcsú derekán, 
Arany gyűrű ragyog fehér kisujján.

Szomszédasszony, a’ kend lánya csak baba, 
Legkedvesebb őneki a’ hús szoba ,
A’ szegénynek dologra kell az asszony.
A’ kend lánya megbámulná a’ napon.

Ke húzd, czigány azt a’ nótát,
Ke ébreszd föl szivem baját,
Ezt szerette a’ kedvesem,
Sokszor tánczolt rája velem.
Akkor is ott ült a’ lóczán,
Öröm sugárzott az arczán, 
Megcsókolám száját, szemét, 
Letörültem verejtekét.
Hatan jöttek fegyveresen,
Majd hogy kétségbe nem estem, 
Megkötözték lábát , kezét,
’S elvivék a' szemem fényét.
Isten áldjon , virágszálom,
Kém látlak már e’ világon;
Más szeretőt választhatsz már 
Jobbat, mint a’ puszta-betyár.
Búcsúzéra ezt mondotta,
Szivem majd megszakasztotta ,
Olly szomorú volt az a’ hang :
Mint a’ gyászos lélekharang.
Korán reggel, későn estve ,
I tt várom én őt epedve,
Oda nézek , onnan várom ,
Csak nem jön az én virágom.

Ma t i s z  Pál.

— A ’ VÁCZI HÖLGYEK. A ’ nőszabadság , a’ szellemi függetlenség, 
bár ritka boldog honban valósulható vágyai sorában, egyike már korunk el 
nem tagadható igényeinek. — A ’ nőket külérzékek kéjeszközéül, vagy épen 
házi bútorként tekinteni, rég azon kor museumába tétetett e l , mellyben a’ tá r
salom az úr és a’rabszolga közti viszonyt a’ természet szüleményének tekintette. 
Most már közvéleménynyé fejlődött, hogy a’ rabság bilincsei ártalmasak közö
sen mindenkire — a’ mint séi’tik a’ lélek fenségét a’ férfiakban — sértik azt 
bizonynyal a’ lelkes hölgyekben is. — És ha ők mindeddig nem sokat mutat
hatnak a’ cselekvő élet mezején, csak azon kalandoknak tulajdonítható, mellyek 
közé szoi’íttatott szellemük , mellveknél keveset tei-emthet minden nép , míg 
lelke és szelleme békókban kénytelen tespedezni.

Tegnap este a’ váczi hölgyek diadalt ünnepeltek, a’ cselekvő ei’élyesSég 
diadalát, és a’ mindennapi balitéletek győzelmét; midőn részvényes társulattá 
alakulván, önmagok egy tánczvigalmat í-endeztek, hogy mi férfiak annyi lán- 
czok után újabb kötelezettjeik lehessünk.— És miilyen volt e’ győzelem! mind
nyájan , kik részt vettünk e’ hölgyi vigalomban, a’ kéjek mámorától eli’agadta- 
tásig levénk legyőzetve. — És miilyen volt e’ vigalom ! ? m i, kik ott voltunk, 
hasonlót még nem élveztünk — és azok, kik í’észt nem vettek , többé ollyat 
nem láthatandnak. — A ’ házi nő, a’ két B .. a nővérek, a’ rendezők, az er- 
nyedhetlen munkásságon kívül, kiválólag nagy hódolatot igényelhetnek a’ finom 
ízlésért és ritka csínért, melly a’ legkisebb részletig diszíte a’ vigalmat. — A’
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csinos felmenet u tán , midőn a’ tánczterembe léptünk, alig hihettük el, hogy 
nem túl a’ földön, ’s alig: hogy Yáczon vagyunk. — A ’ kedves illat, mellyet a’ 
virágállványok szerteárasztának , szintolly kellemdús hatással volt, mint szép 
gyönyörteli tekintetet nyújtottak a’ terem falazatán körülfont virágfüzérek, a’ 
falak és állványok virító tavaszhirdetőit csak a’ ragyogó hölgykoszorú haladta 
felül.

Némellyek itt is a’ haut-volées zárt kört akarták behozni. De a’ nők — 
kivált a’ házi- és rendező-nők — a’ szép és nemes egyenlőség elvétől nem tér
tek el, áldás érte reájok, és igy a’ magasb születésűek mellett egyenlőn jelen
tek meg a’ tisztes kereskedői családok is. A ’ kézművesek utódai pedig, kik 
apáik sorsaival szégyenlenek egy sorban állani, hon maradtak — az jó , hogy 
ők igen kevesen valának.

ITa megemlítem, hogy reggeli hétig vigadtunk, elég annak érthetésére, 
milly fesztelen és vidor volt a’ vigalom, milly jó a’ tánczrend, és milly kedves 
a’ helybeli barnáknak zenéje. — De volt is ám csárdás, meg csárdás, t. i. 
minden másod táncz abból á l l t ; — és milly kedves olly hölgyekre a’ viszemlék, 
kik illy lelkes magyar szellemet nyilvánítanak! milly tiszteletet érdemlenek ők, 
kik nemzetiesb színbe öltözteték vigalmukat, mint mi szoktuk. Csak a’ franczia 
vetekedett némileg a’ m agyarral, a’ saloni franczia és a’ vadon csárda szüle
ménye közt nagy ugyan a’ különbség, de a’ szabadság szelleme ugyanegy, 
melly a’ nagy frank népet, és pusztáink nemzedékét lelkesíti.

Üdv tehát nektek váczi hölgyek a’ női szabadság kivívásának illy szép 
előlépéséért, és üdv a’ magyar szellem ’s egyenlőség buzgó felkarolásáért. Le
gyen ezen nőibál első kezdete szilárdságtoknak, ’s örvendeztessetek m eg, ha 
lehet, nem sokára azon kedves h írrel, hogy nőkört, nőolvasó-társulatot alakí
tottatok. S z. I.

ERDÉLYHONI KÉPEK.
III . Kép .

A’ HÁROM PA TIEN S.
Mig az ekklézsiagvülés a’ fentebbi rövid vázlat szerint nagyban viharzott, 

azalatt, kün a’ természeti vihar lecsendesett; az ég ismét vidámon mosolygott 
a’ zabházi határra, mellyen a’ napsugarak gyenge fátyolködökkel enyelegtek; 
a’ rögtönzött kis patak dühe is lehangolódott, és én ismét folytathattam utamat.

De midőn Están uramnak az indulásra rendelést tettem volna, a’ gyűlés- 
teremből kilépő Alvó Gedeon úr megszólít, ki addig is nem igen nyájas oldal
pillanatokat hányt reám a’ nyitott ablakon:

— Az úr kicsoda, és hová való ?
Megvallom, nem unok semmit úgy, mint az efféle inquisitionalis kérdé

seket, főleg az illy inhumanus modorúakat, mint»az Alvó Gedeon úré; de mint
hogy szóidnak, valamit csak felelnünk kell, kivált egy kir. hivatalosnak.

— Ünőházy vagyok, de eadem.
— Hova utazik?
— Kolozsvárra.
— Miféle hivatala van ?
— Semmiféle. Barmász vagyok.
Gondolám, hogy laconicus feleleteimmel, ezen vén falu-ördögét lerázha

tom nyakamról. . .
— Barmász ! barmász! én ezt nem értem, u ram ; nem valami ^marha- 

uras“ ( =  orvos) vagy doctor ?
— N o, valami ollyanforma. ■ ,»i

14*
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Alig mondtam ki ezen pár szót, azonnal egy fiatal ember, ki beszédünkre 
figyelni látszott, csak hirtelen elszalad; ’s mialatt Están uram magát és a’ sár
gákat rendbe hozta, vissza is té rt, egyenesen hozzám tartva.

—- ^Nagyságos Haricskayné asszonyság szívesen kéri — mondá — egy pár 
perezre ő nagyságához m enni, mivel három leánya ágyban fekvő beteg.

— N o , még e’ hiányzott — gondolám — hogy állatorvos létemre nagy
ságos kisasszonyokhoz hívjanak. Boldog is ten , mit értem ! De hirtelen nem 
tudtam , mit tegyek; féltem , hogy az emberorvos urak , kik egymással is sok
szor veszekszenek a’ patiens felett, majd körmömre koppintanak, hogy azt az 
ő gabnájokra kinyújtani merészkedtem; másfelől az Apelles vargájának sorsa 
lebegett előttem. Azonban, minthogy a’ kalandszerű eseményeknek soha sem 
voltam ellene, hanem barátja; csak frissen elhatároztam azon három patiens 
kisasszonyt meglátogatni. Azon esetre, hogy ha valami gyógyszert kívánnak 
rendelni, egy kis ezukros vizet, vagy mandolatejet magamis tudok rendelni, ’s 
azoktól sem rosszabbul nem leszen, sem meg nem hal egyik i s , igy okoskodám.

-— No hát, menjünk barátom!
— „Istállóm“ a’ doctor urat, ne tessék az út felé indulni; a’ mi falunk

ban , ha egy kis eső v an , nem lehet a’ sár miatt az utczán járn i; méltóztasson 
csak utánnam jőni, majd elvezetem én itt a’ szilváskerteken.

A’ szivem kevéssé dobogott, a' hátam pedig nagy mértékben borsódzott 
a’ gondolatra: ha valami szép kisasszonyok lehetnek a’ patiensek; és én egy 
alter Dulcamára, szegényeket jobban megbetegítem, vagy plane éppen elveszem 
valamellyik physicus elől a’ szerencsét, „három közül az egyiket“ a’ más vi
lágra küldeni.

Lónál egészen másképen működik a’ lelkiismeret. Ha vagy egyet felmen
tünk az állatkínzás minálunk olly elterjedt kínai a ló l: se b a j! de erkölcsi, 
istenképét viselő lénynél egészen máskép vélem lenni a’ dolgot, itt az eljárás 
nem tréfa! Valójában nem mindig szeretném az ember-orvos szerepét játszani.

Azon keserves jajgatások, omló könyzáporoknak, mellyekkel az elmaradott 
árvák és özvegyek szülőik és kedveseik koporsóját borítják, szemlélete ; post 
liminii pedig ezen különbféle phrasisok : „megölé doctor Lygeti a’ szegény jó 
Lencsyt“, „tisztán Lygeti ölte meg Lencsyt“ sat sat — és végre talán még a’ 
lelkiismeret gyenge rajzolásai is , melly döbleri fainsággal Írja öntudatunk tiszta 
lapjára: ember! mind ez a’ te müved! nem igen jó étvágyat nyújtanának a’ 
doctori salarium elköltéséhez.— Hanem a’ gyakorlott orvos füle az effélét, gon
dolom, úgy megszokta, mint orra a’ kórodai szagot.

így okoskodtam a’ szilvás kertek között Haricskayné ő nagyságához men
temben , ki az erkélyben várt is már.

— Alázatos szolgája, kedves doctor úr! — köszönte elölegesen Harics
kayné ő nagysága — örvendek, hogy szerencsés vagyok , doctor urat szegény 
házamnál láthatni.

— Alázatos szolgája nagyságodnak! — köszönök én is ; illő módorral 
kezét megcsókolám — méltóztatott nagysád kegyes lenni velem parancsolni. —

— Oh kérem, kérem édes doctor úr , bátorkodtam alkalmatlankodni. — 
De minek is nem hajtatott egyenesen udvaromba, inkább, mint azon rongy 
korcsmába, szegény házam ajtaja mindenki előtt nyitva áll. —

Sokan ezen melléknevet „Szegény“ igen szeretik maguk , és körülmé
nyeikre mentői gyakrabban használni, főleg idegen személy ellenében; azonban 
ez által az ellenkezőt akarják értetni. — Hlyen kiadású példány volt ngos H a
ricskayné asszonyság.

— Kérem, édes doctor úr besétálni.
— Méltóztasson nagyságod! . . .
Ezen pár szóváltás után az ebédlőbe egymást bekísértük. —
Itt már az irói kötelesség — a’ dolog lényege igényelnék, hogy nagysá
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gos Haricskayné asszonyságot élet nagyságában érdemes olvasóm elébe állítsam, 
— udvarát, házát, az említett erkélyt, az ebédlőt , — minálunk palotát — 
leírjam: de ezen nehéz kötelesség alól magamat felmentem következendő okaim
nál fogva.

Én úgy okoskodtam, hogy az illyen személyes leírásoknak szökött rabok
nál, vagy katonáknál van helye, kiket az igazság hajhász. — De minthogy a’ 
regényirodalomban, ’s költészetben Homértól óta ezen fejezet ollyan erős lábra 
kapott: hogy azt tartják remek Írónak, ki egy 3 — 4 századdal előttünk élt 
személyt, annak ruházatját, lakát úgy élőnkbe rajzolja, mintha tulajdon 
szemünkkel látnék : tehát ezt tiszteletben ta rtv a , ki kell hogy mondjam, 
hogy ennek helyét csak nagy regényekben látom : hol a’ személyekkel nagy ne
mes és elragadó jellemek vannak, — mintegy minta képül,— élőnkbe írva ; hol 
az épületek, — öltözetekben mint varázstükörből ismerünk a’ század szelle
mére. — De egy kis, quasi utivázlatban, az ollyan képek rajzolatát bátran 
elmellőzhetőnek tartom, mellyeknek eredetiével minden lépten és nyomon, 
mindenkinek szerencséje van találkozni. —

Nem említem tehát nagyságos Haricskayné asszony gazos udvarát; elhall
gatom a’ szemetes tornáczot vagy erkélyt, mellyen az érkező vendéget, a’ tá 
vozó malaczok szinte leütik a’ lábáról, — de azt épen nem mondom, hogy 
Haricskayné ő nagysága napokig nem füsülődik m eg, ’s egész héten nem húz 
a’ papucs alá harisnyát: mondom , mindezeket nem , hogy rajzolnám , de csu
pán a’ hölgyek iránti udvariasságból nagyságos Haricskayné asszonyra fátyol 
helyett egy nagy . . . gyékényt borítanék. —

— Foglaljon helyett, édes doctor úr!
Leültünk.
— Engemet olly szerencsétlen fatum é r t , — házam egész kóroda , egy

szerre három leányom beteg; ’s épen azért valék bátor doctor urat megszólí
tan i, hogy ha szíveskednék betegeimet megtekinteni, és számukra valami 
gyógyszert rendelni. —

— Valójában, nagyságos asszonyom, nem kis fatum egy háznál három be
teg — ’s ép’ azért szerencsésnek fogom érzeni magamat, ha csekély tudomá
nyom által ezen gyásszal fenyegető vészt nagyságod házától eltávolíthatom; 
hanem mindenek előtt a’ dolog lényege igényli, hogy nagysád engedelméből a’ 
patiens kisasszonyokat megtekintsem. —

— Méltóztasson, doctor úr — itten a’ mellék két szobában vannak. —
Mentünk.
De — nem tudom, hanem gondoljuk azon novitius rablónak, ki elő

ször most megy a’ templom kincsét kirabolni — a’ szive nem ver jobban mint 
az enyim.

Egy olly tudományban kontárkodni, melly az élet világa körül foglal
kozik, abban hívatlanul, készületlenül, miből úgy szólván „diplomája“ sincs az 
embernek, ’s ennélfogva egy quasi H ug li: nem tartom kevesebbnek az apagyil
kolásnál , vagy templomrablásnál. — És én már nem tartva tréfának a’ dolgot, 
szinte készültem visszalépni és megvallani, hogy én nem ember-, — hanem 
állatorvos vagyok. — Hanem minden késő v o lt; többé vissza nem , hanem 
csak belépni lehetett, — mivel ezalatt ő nagysága ajtót nyitott ’s belépni 
intett. —

Hippocrates és Galenus üdvezült lelkei! legyetek segítségül és ne büntesse
tek , hogy országotok szent küszöbét átlépni merészkedtem. —

— Itt  van, édes doctor úr, egyik betegünk — mondá Haricskayné asz- 
szonyság félretolva egy Spanyol falat , és egy nőszemélyre mutatván ; ki az 
ágyban a’ legnagyobb kényelemmel egy könyvből olvasott — nagyobbik leányom 
Lotti, — a’ kara ki van törve, vagy marulva, tegnap a’ lovak elkapták vo lt; de 
talán jobb lesz, ha ő mondja el az esetet. —
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Hála istennek! mégis, hogy nem belső baj ; — gondolám — már igy 
könnyen közölhetni a’ vágást.

— Igen helyesen, nságos asszonyom; a’ beteg, ha öntudattal b ir , leg
jobban maga tudja előadni a’ kórtörténetet , ’s ekkor könnyebb a’ diagnosis, ha
tározottabban kimondható a’ prognosis, ’s biztosabban rendelhető a’ dósis.

— Kedves leányom! az isten orvost küldött számotokra, itt hozom 
doctor . . . .  de el is feledtem úri nevét kérdezni, doctor úr . . .

— Dr. Ünőházy de Timafalva, nagyságtok szolgálatára.
— Orvendek, hogy van szerencsém, kedves doctor úr -— mondá a’ leg

nagyobb vidorsággal a’ patiensnek mondott Lotti kisasszony — foglaljon helyet, 
kedves doctor ú r ; könyves kezével az ágy előtti székre mutatván.

A’ beteg csikók közül, ha szintén a’ legfinomabb arabs vagy angolfélék 
is , nem hall az orvos annyi „édes“ „kedves“ czimet ; mint én ezen pár perez 
alatt hallottam. — Szinte irigylém az ember-orvosok so rsá t, kik illy patiensek 
körül forogni szerencsések, ’s hamar elfeledtem a’ fennemlített lelkiismereti til
takozásokat.

Olvasóm kegyes engedelméből egy kicsint hagyjuk magára Lotti kisasz- 
szonyt; míg a’ magam tájékozása végett pár szót mondok.

Valamint minden mesterségben , úgy a’ gyógytanban is vannak bizonyos 
elvek, szabályok, mellyeket a’ gyógyításban nem szabad szem elől téveszteni; 
mert ezen szabályok olly ész- és számtani egymásutánban, ’s összeköttetésben 
vannak, hogy ha az orvos nem ott kezdi a’ lépést, hol a’ kór foka szerint ezek 
kivánják: úgy bizonyos lehet benne , hogy a’ harangozó és sírásó jóbarátai ma
radnak ; hogy az istenben megboldogult elmaradott rokonai mit mondanak ? az 
más kérdés.

Hlyen alapszabály, hogy az orvos jól kiismerje betegét; annak rangját, 
életkorát és módját sa,t, továbbá a ’ betegség nemét, a n n a k  stádiumait sat, ’s 
még más több, itt nem említhető körülményeket, mert mindezektől sok függ. 
— Mert valamint az állatoknál másként gyógyítnak egy gyulár jellemű angol 
vagy arabs kényes lovat, mint egy einspänniger gebét: úgy az embergyógy- 
tanban i s , más gyógy- és módszerrel gyógyítandó egy munkás, szorgalmas, 
erődús paraszt; mint egy tunya, dologtalan , heverő conservativ, — másként 
egy falusi pórleány, mint egy árnyéktalan comtesse; mivel egészen más beteg
ségük szokott ezeknek, mint amazoknak lenni, — úgy annyira, hogy sokszor 
honi orvosaink nem képesek ezen utolsók betegségeit meggyógyítni: ’s ő nagy
ságok , ezen nem képesség miatt kénytelenek betegen is külföldre utazni.

A ’ praeliminaris kérdések szerint helyzetemmel tisztában voltam, mert 
már láttam annyit, hogy hölgy a’ beteg; már egy más kérdésre szerettem volna 
választ készíteni, t. i. az életkorra. Hanem ez leányoknál rettentő bajosan meg
tudható. — Az állatoknál nagyon készen vagyunk vele. Ha még egyszer ollyan 
kényes volna is a’ kis Ziza vagy Ottilia nevű csikó, megfogjuk ám az ajakát, 
és megnézve a’ rágműszereit — az embereknél fogak — azonnal tudjuk, hány 
éves a’ patiens, ’s a’ szerint adjuk a’ keserű vagy Glauber-sónak latját, vagy 
nehezékét. — Ámde ezen ajakrángatás sem ollyan könnyen megyen a’ hölgyek
nél.—Magokat ugyan önkényt sokszor és sokféle helyzetben vonogatják, például: 
nemzeti nyelv hallása, honi kelme ajánlása, ’s más nemzeties viszonyaink látá
sára , sa t, de azért, ha valamit magunk teszünk, azt nem mindig engedjük, 
hogy más tegye rajtunk.

De vigye a’ manó ! minek törődöm én ezen szőrszálhasogató kérdésekkel? 
hiszen az ember-orvosoknál is csak az egyetemi cursusban állnak ezek; gyakorlat
ban csaknem mindenik kihagyja.’S aztán, itt a’baj sem ollyan nagy. Lássuk csak :

— ’S a’ karja szenved nagyságodnak tehát?
— Igenis, egy kissé vagy megrándult, vagy kimaru-lt.
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—r ügy  gondolom, nem fáj nagyon, mivel nagyságod olvas; nagy fájda
lomnál pedig a’ beteg feledni szokta az olvasást.

— No hiszen, olly nagyon nem fáj, hogy keveset ne olvashatnék miatta.
— Mi szép könyvet tetszik olvasni?
— Farkas Sándor Eszakamerikai utazását.
— Valójában öröm dagasztja keblemet, midőn illy félreeső vidékeken is 

nemzeti irodalmunknak illy kegyes pártolóira van szerencsém bukkanni, kik 
olvasás és könyvszerzés által, zsenge irodalmunk életfájának gyökerét öntözgetik.

— Nem az enyim a’ könyv; a’ ....... sárhelyi olvasó-egyleté.
Ezen hideg, őszinte vallomásra, keblemben az öröm hévmérője nagyot 

szállott.
—- ’S tehát olvasó-egyleti részvényes nagysád?
— N em ! Sütő Lina barátnémtól kaptam olvasás végett.
Most keblem melege a’ fagypontra szállott.
— Nem engedtem, hogy részvényesek legyenek leányaim, — közbe szóla 

Haricskayné nagysága — egy évig voltunk részvényesek, de mindég csak azon 
veszélyes erkölcsrontó regényeket adták , ’s azt is olly későre, hogy az isten a 
megmondhatója.

I tt  megjegyezhettem volna ő nságának, hogy akár miilyen veszélyes ro
m án, vagy regény olvasását megengedhette volna Lotti kisasszonynak, mivel 
csekély physiognomiai ismeretemnél fogva úgy láttam , hogy Lotti nagysága, a’ 
Tacitus által megdicsért tizenöt évszakban annyira beleszeretett volt, hogy csupa 
mükedvelésből még egyszer „ujrá“-zta. — De megjegyzésemet magamba zártam.

— Sütő Lina kisasszony részvényes jelenben ? — kérdém.
— O sem többé.
— Hogyan van tehát, hogy Farkas utazása mégis náluk van?
— Avval nem szolgálhatok.
M in th o g y  ő nagyságok ezzel nem szolgálhatnak, szabadságot veszek ma

gamnak itt elmondani: miképen jutnak minálunk sok nagyságosok illy könyvek 
olvasásához.

Mint tudatik , több városainkban és vidékeinkben olvasó-egyletek létez
nek. Ezen egyletben majd az atyafiak közül ez vagy amaz részvényes leszen ; ki 
aztán az egylet könyvtárából a’ könyveket kihordja. Azután a’ sógorasszonynak 
átadja, sógorasszony az öcsémasszonynak, öcsémasszony Tinka barátnéjának, 
míg a’ könyv a’ vidéket bevándorolja, melly vándorlásából aztán, vagy soha 
sem tér többet haza; vagy pedig olly rongyosan, hogy többé az egylet hasznát 
nem veheti. — Néha az is megtörténik, hogy egy jó 10— 15 forintos könyv 
künn is „felejtödik“, ’s igy a’ két pengő forint évi részvény szellemi és anyagi 
kamatját kétszeresen behozza. — Nem szép iparág biz ez! ’s annál csúnyább, 
hogy igaz. De ha némelly méltóságosaink illyen erkölcsi kabátban , vagy ser- 
viankában járnak , ki tehet róla; nemes emberek ’s nekik minden szabad. — 
De visszatérek betegemhez.

(Folyt, köv.) E. G e d ő  J á n o s .

NÉHÁNY KOMOLY SZÓ
b a r á t o m h o z  a’ m o s t  m ú l t  év k a t a k o m b á j á n á l .

(Yégc.)
Alig üdvözli az élet harmatos reggele az újonnan szülöttet, már is az 

élet határát mutatja neki meg, mellyet megfutni kénytelen, mert mindenek 
ellensége: az idő, magával ragadja őt akartalanul is , ’s neki menni kell a’ nél
kül, hogy tovább hengeríthetné az élet határkövét, menni egész a’ csendes sir- 
kert szomorú kapujáig; — itt vagyunk tehát jelen beszédtárgyunk csikorgó
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sarkvasánál, forgassuk tehát ra jt’ fájdalom-sajtolta gondolatink nehéz ajtaját. 
Élet tehát és ha lá l, osztályrésze a’ szüléiteknek; nem született meg még a ’ 
gyermek, de nem is ismer életet, nem kell féltenie az idő sebes röptét a’ rava
talok hideg országához, mert leendő léte jelenleg még csak a’ semmiség ködébe 
burkolódzik, ’s nem bírván mit sem a’ valóság, az élet nagyszerű tárházából, 
vesztenie nem lehet; de jön egy óra az időnek sebes folyamában, ’s őt elvá
lasztván a’ semmiség határozatlan országától élő, világunknak adja á t , ’s im él 
már a’ gyermek, ’s éltének rövid pályavonalát az időben tudatlanul is futja 
már , születés perczeit, kik hőn várva az élet kapujánál figyelemmel írták fel, 
néhány évek múltával saját kezeibe adják át élte farovását, ’s ő éveit különös 
gondossággal feljegyezvén, innen számítja keseregve elmúlt éveit, innen talál
gatja még élendő perczeit, szóval: ő, ki az előtt kevéssel, nem ismert életet, 
él ’s ki most él, nem sokára halni fog, — úgy van, halni fog, mert nagy 
Seneka szerint a’ természet törvényénél fogvást ,,Cui nasci contingit, móri 
restat“, elmúlnak fejünk felett éveink, a’ rovás megtelik, ’s mi az engedett 
pályatért megszaladván, a’ halál sötét birodalmában találjuk fel magunk és — 
meghalunk . . . tehát élünk és halunk.

É ln i, és ismét élni . . .  ’s megint élni sokaknak könnyű dolog . . .  azon
ban jól élni, úgy élni, hogy ne csak éveinkről, de tetteinkről is számolhassunk, 
legnagyobb nehézség; játszva tölti el a’ gyermek ifjú éveit, a’ képzelet színes 
országában álmodja át serdülő korát, könnyelmüleg viseli a’ férfiság terheit, ’s 
mint őszült, öregek közt festi ő is unokáinak a’ múlt idő egykori arany álmait; 
— én az életet csak ennyiben nem veszem, nem vehetem; több, sokkal több 
előttem az élet, mintsem hogy epochákat tűzvén az élet évek magas lajtorjáján, 
ezek futólagos csak külszínt érdeklő áttekintetésökkel beelégedném, nem tekint
vén az egyes fokokat, mellyek az életkor kitűnő magasságára öt felemelték; — 
élni, jól élni nem kevesebb mint dicsőén meghalni, már pedig hány előtt nem 
változik irtóztató rémmé a’ halál? h á n y á n  v a n n a k , kik n y u g o d ta n  h a jt já k  le 
fejőket az örök álom hideg párnájára? Ha ezek száma a’ ritkaságok gyűjtemé
nyébe nem tartoznék, tán a’ régi életmesterek, kik között a’ pogányvilágban 
Plato, Pythagoras, Socrates és Seneca, a’ keresztényben pedig Ágoston Hye- 
ronimus és Origenes legszebb fényben ragyogának, nem nyitottak volna iskolát, 
hogy jól élni ’s dicsőén meghalni tanítsanak, tán nem fáradoztak volna a’ halál 
hatalm át, melly mindenütt félelmet lehelt, arany szavaikkal, ’s hason életpél
dáikkal erőtleníteni; Socrates tán nem itta volna ki a’ méregkelyhet. Cátó ki
kerülte volna tán az érez pallos vért kívánó zsarnok szomját; — igen, ha a’ 
nyugodt kibékülés, a’ halál sötét régiójával nem lett volna olly ritka tünemény, 
tán ezek mind megannyi ritka lelkek nem szálltak volna olly magasra az aetherek 
dicső országába. Sokat éltek tehát már akkoron az emberek, de jól ’s dicsőén 
nem sokan, már pedig, miután az erényországnak mindig illy kevés volt lakosa 
’s olly keveseké az érdembabér, melly dicsőít; ellenben soké a’ szalmakoszorú, 
melly szégyenít, — kérdés, életkérdés, mellyik részen foglalhatunk mi is méltó 
helyet ? De tán türelemszakadva kérdezed: hová ragadtalak sötét képzetim rö
pülő szárnyain? ’s hol lesz az Ígéret boldog földe, melly hosszú szavaim értel
mét arany színbe öntse? Barátom oda utallak: fejtsd meg a’ most tett kérdés 
feleletét, ’s ha ezt megtetted, bírod hosszú szavaim egyszerű, de fájdalmas ér
telmét, a’ jobb élet bizonytalanságába’ halál félelmét, úgy van, a’ halál félelmét.

Rosszul élni tehát sokan tudnak, mert mint feljebb mondók, nem nehéz 
dolog, — de jól nem sokan, csak egy napot is úgy intézni, hogy a’ jók élet
szabályihoz illeszszük tetteink so rá t, milly nehéz feladat! hát még havakat 
milly nehéz, ’s ennél mennyivel nehezebb több évet és éveket ? — Isten, haza, 
szülő és barát, rokonok és ismerősök, feljebb ’s alattvalók, polgártársak ’s 
minden emberek állnak elő itt hosszú sérelmi rovatokkal, ’s mind ezeket orvo- 
olni kellene annak, ki csak sérteni tudott, ’s az elmúlt sérelmekről már nem
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is álmodott, Hányszor hágtuk át a’ teremtő szent parancsát, az ejtett sérelmek 
orvoslását a’ feledés homályának hányszor nem adtuk át? Az élet dere megszál
lotta szülő hányszor tölté miattunk keseregve a’ napot? ’s hányszor búsult azon, 
hogy tanácsa rajtunk nem fogott? — Barátunk kedves hangú nevét hányszor 
hallók becsmérlőleg leperegni az irigynek tisztátalan nyelvéről ’s védelmezni el
mulasztók igazát? — hányszor mulasztókéi barátságát felkeresni, holott az 
ügynek , mellyet e’ miatt mások kárára elveszíténk, tán javára lehetőnk vala?
— H aza, polgár ’s embertársaink szent joga hányszor vérezett, ha nem is rosz- 
szaságunk, de gondatlanságunk miatt? De messzire lehetne még nyújtani a’ 
sértettek hosszú so rá t, ha nem tudnám , hogy ennyivel is véleményed részemre 
megnyerem. Mit kell tehát keseregni halottunk egykori múltában, mit kell fáj
lalni a’ hosszú év rövid emlékében , ha messzebbre nem nyújtom is beszédem 
szomorú fonalát, ezt bővebben kifejtendő, hiszem, hogy érezve tudod, ’s tudva 
érezed, ’s elmúltát vélem együtt fájlalod és fájlalhatod. — Valóban, ha vissza
nézünk a’ legközelebb múlt 305 napok sebes folyamára, nem birunk egyéb kép
letet a’ jövendő édes reményéül, mint tán lehúzandó halmazát terhelő hibáink
nak , mellyeket rósz tetteinkben az idő hozott, de elvinni nem tudott. — Ke
reszt nélkül is feltaláltad, ugy-e bár lantod , melly az új év reggelén illy szegző 
szomorra méltó okot adott ?

I tt  tehát eme rósz tetteink bűnhegyénél keseregjük a’ múlt gyászos emlé
két, melly az időben elröppenvén, csak üres helyét hagyja meg nekünk — egy
kori létének ’s terhét változó képének az új év reggelén. — Keseregve tanul
junk tehát élni a’ hűtlen idővel, ha eddig könnyelműiig pazarlók el kárunkra 
perczeit, vigyázok legyünk, nehogy múltában halászszuk a’ napot , vigyázok 
legyünk , mert látatlanul futja ő utait, ’s egyenlő sebességben hajtja a’ két 
forgó kerekét, — napot nap után, ’s évet év után űz, szedi örömeit, elhagyja 
terheit, — ma épít, hogy holnap ronthasson, nála épít az értelem, rontás az 
akarat folyó m űve; — lehet hasonlítani őt egy olly bohóczhoz , ki széles kedve 
lázas symptomájában , mit jobbja épít, baljával szétszedi; az emberi élethez, 
melly egyszerre a’ semmiségtől ’s a’ semmiségbe halad , az idő históriai 
külkifejlödését tekintve, egy olly következetlen valami. minek méltó képmását 
a’ szó legteljesebb értelmében vett logicai ,,inconsequentia“ vázolhatja, — egy 
olly mysterium ő , mellynek furfangos müveit naponta láthatjuk, futása sebes
ségét megolvashatjuk, de értelmét 's lángerejót meg nem foghatjuk. — De nem 
igy van ez a’ lélek magas országában, itt már meg van határozva léte titka, — 
meg futása bűvös ereje, mert hatalma arany kulcsát a’ mindenek ura a’ lélek 
szent templomában tette le ; — elronthatja ő az emberi müveket, el az embert, 
mint testet magát, a’ nagy természet arczulatján változást tehet, hegyeket hoz
hat az öblös tenger tátongó mélyére; ’s itt ismét hegyeket növeszthet, ’s végre 
a’ múlandóság nagy napján az élő világ minden sziv-erét ő szakaszthatja meg,
— mondom — ez mind meglehet, de a’ lélek hideg sírját ő soha, de soha sem 
tapodandja, — ezen fog nyerhetni csapodár koczkája , nem diadalt ülni bevég- 
zett sikerdús munkája. De hova visz eszméim fellengző iránya? ! — tovább nem 
megyek, itt megállapodom, — állapodjál meg te is , szívem hő barátja, ki 
voltál, ’s ezután is leendesz éltem u titársa , nyugodjunk meg itt nehéz gondo
latink csillagos ege alatt, míg majd való örömnek adja itt álmainkat a’ szép 
virradat, ’s ekkor feledjük el az éjszakát, melly felében , vagy tán többen is 
meglopta éltünk szép szakát; — úgy van, nyugodjunk meg a’ sors akaratján ’s 
intézzük lépteink kiszabott ha tá rá t, temessük el éveink folyó számát a’ múlan
dóság sötét cryptájába, a’ rideg halál eme szomorú birodalmába, — éljünk 
meddig lehet, de csak jól és okosan; — kitűrésünk ebben legyen határtalan, 
vigyázva éljünk, nehogy életkötelességeinknél kevesebbet tegyünk, igy az idő 
futásában az élet múlandósága lesz boldog éltünk egykori drága koronája.

A n t u n o  v i e s  M á t y á s .
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MI HÍR BUDÁN?
— Lichtenstein ínnemotechnicus már megkezdte tanítási óráit az ellenzéki 

körben. — Alapeszme az ő mnemonicájában a’ homogen és heterogen fogalmak 
összekötése, mellyen az egész emlékezettan sarkallik. így egy egész sorozat 
homogen fogalmat elmondhat az ember egymás után különös erötetés nélkül, 
egyikről a’ másik jutván eszébe ; példa legjobban fog világosítani; kezdjük leg- 
elsőbb is a’ „hirlap olvasáson“ és végezzük a’ „köri bálon“ csupa egymással 
lánczolatos következetességben levő eszméket fűzve egymás után; tehát: 1) H ír
lap olvasó. 2) Ásítás, o) Ágarászat. 4) Futás. 5) Insurrectio. 6) Cortes atyafi. 
7) Ólmos bot. 8) Alkotmányos vélemény szabadság. 9) China. 10) Budapest. 
11) Philisterek. 12) Sörkocsma. 13) Részeg ember. 14) Falusi kisbiró. 15) 
Kaloda. 16) Pelengér. 17) Népnevelés. 18) Hajdú. 19) Executio. 20) Tekin
tetes úr. 21) Csőd. 22) Hosszú folyású pör. 23) Fejős tehén. 24) Fiscalis. 25) 
Fiscalisné asszony. 26) A ’ fisoalisné asszony leánya. 27) Leányának a’ vőle
génye. 28) A ’ kézfogó. 29) A’ lakodalom. 30) A ’ siralomház. 31) A ’ paradi
csomkert. 32) Abrahamkebele. 33) Szent Dávid. 34) A ’ sz. Dávid hege
dűje. 35) Szent Dávid táncza. 36) A’ köri tánczvigalom , hol tagadhatlanul a’ 
legtöbb sz. Dávid táncza járatott el. — Illyenképen nem csak elejétől végig 
mondhat el az ember különféle tárgyat, sőt ugyanazokat, minthogy egymással 
eszmekapcsolatban vannak, viszályáról is kényelmesen elősorolhatja. — Nehe
zebb dolog azonban heterogen , egymással épen semmi eszmerokonságban nem 
álló tárgyak halmazát tartani meg a’ fejben, ide kell a’ találékonyság: például 
ha elmondom. 1) író. 2) Sok pénz. 3) Egiháború. 4) Feleség. 5) Sarkantyús 
csizma. 6) Nyájas értekezés. 7) Szomszédasszonyok. 8) Ujdonságiró. 9) Cla- 
queurchef. 10) Kotlós tyúk. 11) Ázsiai tunyaság. 12) Zöld asztal. 13) Vén 
férj. 14) Karpatus hegyek. 15) P . kávéház. 16) Papiros. 17) Pénz. — Na 
ez , csak fele az előbbinek, de legyen v a la k in e k  lelke sorban e lm o n d an i. H a
nem ha az ember mindezen egymástól messze álló eszméket közvetítő eszmékkel 
iparkodik összekötni, akkor ezeket is elmondhatja annak rende ’s módja sze
rint. így például az iró és gazdagság közé oda teszi e’ szót: „isten csudája“ ’s 
megvan az átmenő híd. A ’ 2 és 3 közé ez eszmét „gazdag nem megy az égbe“ 
3 és 4 közé e’ szót „házasság“ 4 és 5 közé e’ szót „papucs“ 5 — 6 közé „lábszij.“ 
6 —7 Kutyát és macskát. 7 — 8 Pletykabeszéd. 8 — 9 közé egy pár tánczosnöt. 
9 — 10 Záptojásokat. 10 —11 Azt a’ kokast, melly a’ nemzeti virradót kukorítja 
már kétszáz esztendő óta. 11 —12 egy hasas táblabirót. 12 —13 Zöld remény
ségeket. 13 — 14 Morgó vén medvéket. 14 — 15 Füstös odvas barlangokat. 
15 — 16 Sok ringyet rongyot. 16 — 17 AVittenhiller aláírását — ’s végre csak
ugyan összekerül az iró és a’ pénz , sok fejtörés után az igaz , de az úgy szo
kott lenni. E ’ rokonitás által a’ legkülönneműbb gondolatokat emlékében ta rt
hatja az ember, csakhogy gyorsnak kell lenni az összeolvasztó eszmék feltalálá
sában. így például hallom e’ két szót „párbaj“ és „bátorság.“ Ki látta ezeket 
valaha együtt? de h'a közbegondolom e’ szót ,pálinka“ illyenkor az egész a’ fe
jemben marad, kiváltképen ha az összeolvasztó eszmét megtaláltam inni.

— A ’ kisdedovó intézeteket M. O. terjesztő egyesületnek ez idei február 
13-án reggel 9 órakor t. Pest vármegye háza kisebb teremében tartandó rendes 
közgyűlésére a’ t. ez. alapitók, részvényesek és minden ügybarát tisztelettel 
meghivatnak. — S t u l l e r  F e r e n c z ,  egyesül, titkár.

— L ö v é s z - b á l .  ( V a s á r n a p  f e b r u á r  6.) Olvasóm, kegyelmet! 
hogy divatos novelláiról pontossággal kezdem soraimat:

Épen 11 óra után 9 első és 15 másodpercz volt, midőn a’ redoute-terem 
virágfüzénynyel szegélyezett lépcsözetéhez értem, — a’ bál — városszerte szétagga
tott hirdetmények szerint 8 órakor vévé ugyan kezdetét, ’s én nem is azon ok
ból késtem illy sokára, mintha fúrteim rendeztetésével bajlakodtam volna, vagy
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mintha a’ eremnek nevetségig vitt spanyol-udvarias feszeiben osztakoznám , hol 
még a’ megjelenés perczeire is kötelező ’s megkülönböztető szabályok alkotvák, 
— hanem őszinte egyszerűen azért, mert történetesen sem előbb, sem később, 
hanem ép’ akkor találtam a’ bálcsarnok lépcsőzetébez érni.

Az ékités meglepett.
A ’ csarnok körzőtámai olly színgazdagsággal valának Muszély-féle virá

gokkal elhintve, mintha függő olasz kerteket akartak volna en miniature ábrá
zolni , vagv mintha egy Cerrito ’s Elszler lábnyomaiból látszanék meg valami 
rajtok. A’ lépcsőzetes megálltam, — mellettem hölgyek suhogtak fö l, ’s a’ 
nekik olly szendén tisztelgő virágokat egy üdvözlő pillantásukkal sem boldo- 
g iták , — ez nekem egyelőre t e s t v é r  t a g a d á s n a k  látszott, ’s már ben
sőmben fóllázadva , rosz-szivüséggel vádoltam volna őket, ha esetlegesen a’ te
remben . csalódásomat észre nem veszem, hogy e’ v i r á g o k  ’s azon h ö l 
g y e k  egyátalában nem testvérek! — és tán még most is ott állanék ’s nézném 
e’ virágokat, mint búnak egymáshoz szemérmesen, körzetük álfényéhez szokat
lanok, — ha gyönyörmerengésemből napilap szerkesztő látása ki nem ragad, 
mentem tehát kedves virágimtól oda, hol a’ természetesség olly kevés.

És valóban ha a’ lépcsőzet alján Jákobként angyalokról álmodoztam, 
most bizonnyal, midőn a’ sokaság örvényébe sodortatám, ’s a’ chamáleonszerű 
tarkaságokon végig jártattam  szemeimet: Pygmalion valék , kinek Venusa föl- 
ébredett. —

Ezen nem annyira érdekes mint sajátképen hosszadalmas bevezetés után, 
bátran megtarthatjuk a’ báli revue-t, — ’s miután a’ tánezteremben nem mint 
A straák szerepelünk. nem lesz fölösleges k e t t ő s  nézüveget használni szeme
inkre; k i c s i n y í t ő t ,  ha hölgyecskék kezét vagy lábait vesszük figyelmes 
vizsga alá, — viszont ha őket, mint h o n l e á n y o k a t  ’s n e m z e t i s é g ü n k  
z á s z l ó h í m e z ő i t  tekintjük, nem ártand a’ n a g y i t ó  ü v e g !  — —

Egy idő óta e’ redoute majdnem kizárólag a’ középosztály alsóbb rendü- 
jeinek mulató helyévé avattatott, — mint az idei Lövészbál is tanusitá — a’ 
haute voléenak egy kicsiny részecskéje ha elvétve megjelenik is, az inkább vagy 
rejtélyes élvezeti czélok, vagy a’ láttatás indokából történik; nem csuda: szó
dús korszakban élünk, hol népszerűség ’s az égalité jelszóként szerepelnek, — 
a' chinai falakon elég rést csináltunk ugyan kaczérkodhatásra, — de azért a’ 
pekkingi porczellántorony áll, hol mindenkor rangunkhoz illőleg mutathatjuk 
be az á l d o z a t o t .  — — —

Xagy közönség hullámzott föl ’s alá a’ termekben, ’s a’ hölgysereg között, 
habár Sylphidekre ’s Xajadókra nem bukkantunk i s , mégis soknak s z e m e i 
ben faragcsáltak Amorkák nyílvesszőket , ’s ha szivünket kedvünk lett volna 
czéltáblául kitűzni, alkalmasint a’ ,,1 öv és z b á l“ névnek igen visszás etymo- 
logiájára vezettettünk volna, — és ha azon nvilak nem találják is szivünket 
bár halálosan, — ki tudja , még a’ farsang folytában — mert he j, az ördög 
nem alszik — nem vándoroltunk volna-e mi is kereszttel, ha mindjárt nem is a’ 
Golgota hegyére, legalább valamellyik pesti ház első emeletébe Hausherrnek ?

— De félre ti gyászképek!
A’ lövészbálnak egy különös előnye volt eddig a’ báli-saison minden táncz- 

vigalmai közt. — A’ Xinon Lenclos hideg vize, a’ keletiek ozmán oglu balzsama, 
mind megpróbáltatott már azon czélra, hogv az emberek ifjuitási szert nyerje
nek , mind sikertelen; és ime a’ lövészbál-adóké az érdem, ők szerencsésen 
megfejték a’ talányt , annyi hosszas kutatások ’s fáradozások után övék a’ dia
dal! ók egy egész évvel ifjíták meg minden vendégüket: férfiakat ’s hölgyeket 
(ez utóbbiak közül azokat kivévén, kik már egy évvel a’ nélkül is fiatalabbak
nak tartják magokat) jegyeiken t. i. az 1847-ik év január 5-ike vala nyomtatva, 
’s a’ tánezteremben , viruló lombozattal környezetten „éljen József nádor“-t 
olvastunk; — mindjárt gondoltam, hogy azért van a’ sok zöld bokor egy ra
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kásra hordva, hogy a’ jó lövószurak onnan majd egy bakot ugratnak ki. De 
hiszen nem is lehet ám minden gyászesetet olly rögtön meghallani, kivált ha 
még azon szerencsétlen körülmény is járul hozzá, hogy Budán történik.

A’ csárdások és körmagyarok a’ szűk hely daczára igen élénkül tánczol- 
ta ttak , több ízben három volt a’ táncz négyszer is a’ párizsi czigányok zenejére.

A’ hölgyek közül az angyal része — a’ Morelly által játszott quadrille-k 
közül pedig az ,ördög része1 tetszett.

Az álarczosok a’ fenyitőreformról gondolkoztak , ’s a’ hallgató rendszert 
fogadták e l, egy szellemdús nődominót kivéve, kinek én vagyok és leszek ér
zelmekben hű rokona D o m i n o .

— A l a r c z o s  r e d o u t e  á r n y k é p e c s k é k b e n .  1. Ké p .  Egy 
kopott frakk , mellynek nevezhetlen szinü posztóján a’ gombok, mint megannyi 
foltok állanak, tanúságot tevők, hogy ezen frakk a’ zsibvásárt is memoirejai 
közé számítja, ’s ime ezen p i s z k o s  öltönydarab, méltán használtatik kijelen
tőjéül azon szennyes kicsinylésnek, mellyre eszközül szolgál: — X. számfeletti 
tisztviselőcske választékos öltözékre nem méltat egy polgári bált.

2. K é p .  Álarczosok tarka serege vonul el automat-szerűleg, olly keve
rékben , miként a’ sakkfigurákat nem zavarhatnék el jobban egy fiókban , — 
hatalmasan énekli egy Hellen-classicus:

„Sápadt török szultán — jámbor apáczákkal,
P ár tarka bajazzo — szép angol dámákkal,
Ifjú tiroli hölgy — egy vén dominóval,
Ájtatos remete — házaló zsidóval,
Lovagdelnökkel megy — czopfos Kammerdiener ,
Kostökös magyarral egy tobákos W iener,
Táblabiró solo, megy másodmagával.“
A’ czűg után p o n t ú i  gömbölygvén hasával.

3. K é p .  Egy remetemaszk némán ’s hallgatagán sétál föl ’s alá, mintha 
emberi hangját elvesztette volna , és a’ mi legkülönösebb : — álarczos, 
álarcztalanúl:

— Kegyed bizonyosan nem igen ta rt tő le , hogy megismerik ?
— Hagyja el az ú r , azalatt az átkozott álarcz a la tt , majd elolvadok, 

pedig nem akarnám bálban is arczom verejtékével keresni kenyeremet.
— H át ön csakugyan remete ?
— Nem biz én, — F e u e r b u r s c h  vagyok, 2 húszasért kell vicczelném 

egy éjszaka.
4. K é p .  Két rózsaszínű nődomino ül csüggedt fővel, szomorún, mint 

Claude Loraine két naplementi tájképe , szólítsuk meg őket, hátha elménczsé- 
gük szikrája csak anyagra vár, mellybe haraphasson:

— Ti szépeim! bizony nyal a’ H o n d e r ű  egypár példányai vagytok: 
hogy rózsaszínben haldokolva ültök itt?

Hallgatás.
5. K ép . Egy elegáns chineser a’ divánra veti m agát, no gondolám én is 

unatkozom , ő is unatkozik, itt várva vár a’ társalgó:
— Jó estvét!
•— H ah , uram ! mi még találkozunk.
— Részemről lesz a’ szerencse, — ho l, ha kérdenem szabad ?
— A ’ város erdejében!
— A’ város erdejében, megbolondult ön? hiszen künn csikorog a’ hideg!
-— Kard vagy pisztoly, mindegy.
— Pisztoly? mit jelentsen ez?
— Reszkessen ! h ah , ön még nem ismer engem !
— De már alkalmasint van szerencsém, ön nem lehet egyéb, mint egy 

megtestesült magyar novella : jó  estét! — párviadal!
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6. Ké p .  Még egy pár példány a’ legújabb metszetű Don Quixotte-okbúi:
Két fiatal tánczos egy atlacz-czipőszalagon kap össze , mindegyik óhajtja

e’ kincset , mellyet a’ tobosoi Dulcinea hullatott el a’ Józsefvárosbul. Egy sze
letke foghagymás rostélyos volt oka, hogy Napóleon elveszté a’ Waterlooi csa
tá t, hát miért ne idézhetne egy józsefvárosi hölgy atlacz-czipő szalagja, világ- 
rendítö eseményeket elő: a’ két dühöncz kincshajhász párbajra hívja egymást, 
’s még vér patakzanék, ha meg nem magyaráztatnék nekik, hogy a’ p á r 
v i a d a l  nem s z a p p a n h a b o z á s .

7. K ép . Két rococo-álarczos tetőiül talpig méregeti egymást, az egyik 
országos fejtörés után megszólal:

— I  kenn t i . . .
— l a . . .
— Unt thein Nahmen wáz i a . . .
— l a . . .
Milly elmés párbeszéd, milly kedélyes társalgás ! mit ér aztán az illyenek- 

nek az álarcz, kik illy t e r m é s z e t e s  h a n g o n  beszélnek ? hiszen i a refraine- 
eikrül a’ vak is rájok ismer.

8. K é p .  Egy szultána csintalanul keblének minden bájait kitárja, pedig 
egy részletes biographia Mechmi Effenditől úgy nyilatkozik ró la , hogy e’ szép 
töröknő honn orra kecses hegyéig mantelette-jébe van burkolva.

Több osztozó elé többet kell mezetleníteni.
9. Kép .  Egy hölgyecske seladonja karjain fényesen bebizonyítja, hogy 

a’ s z á j  legtöbbet mondó része arczának, ’s hogy férfit tud kormányzani, mint 
orkán a’ nyárlevelt, — milly amazoni hölgy! lépései alatt reng a’ terem , egy 
Zrínyi Hona kétszeresen megtestesülve; lyonesei kezein a’ keztyü Nro 18., édes 
kacsók ! milly jókora darabokat kap a’ boldogságból, ki egykor bírni fogja őket.

10. K ép. — Férjed?
— Nincs itt.
— Elutazott?
— Ah! nem —
— Hát?
— Csak beteg!
11-ik utolsó és egyszersmind l e g s a v a n y ú b b  k é p :  Egy szenvedélyes 

tánczos a’ körmagyar figuráit szeretné eltrillázni, ha egy messzely lacktopányba 
egy itcze lábat nem mértek volna, ’s egy pár vendégszereplő tyúkszem őt külö
nösen közelebbről nem érdeklené. I n o k a i  C s a l á n .

— . EG Y  KIS TÖRTÉNET.
A ’ világ maga is múlandó ; mennyivel inkább a z , a’ mi benne van. Az 

emberi nagyságra ráfogták, hogy az halhatatlan. Ez az önzésnek fanatismusa, 
a’ hiúságnak költészete. Az időnek életében, túl a’ hajdanon, túl a’ kezdeten, 
nem létezhettek-e már millió szellemek, végtelenszerte nagyobbak, mint a’ mi 
Shakaespearjeink, Homérjaink C’aesarjaink és Washingtonjaink? És ama’ félis
tenek eltűntének hirökkel, századaikkal, ’s létök minden nyomaival egyetem
ben. De csak a’ mi parányi nemzetcsaládunkban szinte nem élhettek-e dicsők, 
erény és tökélyben nem kisebbek mint a’ Hunyadok és Zrínyiek, de kikről a’ 
történetnek szeszélyes geniusa mélyen és örökre hallgat ? Bizony mondom, hogy 
itt e' földön a’ halhatatlanság is halandó. És ha már ama’ nagy szellemek hír
neve sem örökkévaló, kik megváltói valónak egy nemzetcsaládnak, vagy az 
emberiség egyik ősfajának; ha férgek lakomája lehet a’ dicsőség, melly papir- 
rongyokba takargattatik : mennyivel inkább elhervadnak a’ közélet kertjének 
szerény ibolyái, kik eljőnek a’ kikelettel, hogy vele ismét eltávozzanak, csak 
nehány perczig élvén túl őket illatjuk , a’ hírnek illata.

Élt egykor egy Megyeri Károly nevű magyar szinész. Nem volt ő hazája 
égboltjának első rendű bolygó csillaga , hanem volt a’ magyar közélet egyik



222

homok pusztájának szerény, de munkás napszámosa. Sanyarú volt az ő mun
kája, és keserű volt az ő kenyere. Azonban ő becsülettel bevégzé nemzeti 
napszámját, és elfáradván . . . .  nyugalomra ment. Az ő munkája nem olly 
természetű vo lt, melly emlékeiben kézzel tapintható volna, — mert hiszen az 
a’ költészetnek költészete, a’ szelleminek szelleme volt, — de még is él az a’ 
sü  k e r b e n ,  melly sok ezerek között feloszolva lévén, élni fog mint okozat, 
a’ késő idökiglen. Az ő munkája hasonlít vala egy tavaszi esőhöz, száraz na
pok után. A ’ szomju föld mohón besziván az égi nedvet , nem látszik az többé 
a’ felszínen: de bájosan virul a’ táj , a’ fóldmives népnek nem kis örömére. 
Azonban Megyeri Károlynak néhány jó barátai maradóbb emléket kívántak 
emelni. Hanem addig kívánták ezt tenni, mig végre kívánni is elfeledék ; — 
mig Megyeri Károly sirhalmát laposra szántván az időnek szántóvasa: többé 
nem tudjuk: hol nyugszanak a’ mi napszámos társunk hamvai. Pedig a’ durva 
gránit ravatal, melly porait jegyzendő , becsesebb leendett a’ márvány mellszo
bornál , melly a’ nemzeti színház csarnokában állani — . . . .  soha nem fog.

Megyeri Károly nejét korán elvesztvén : gyermekeit, — egy fiút és egy 
leányt, — egyik közel rokona vévé magához. E ’ rokon , egy magj’ar dynasta 
gazdatisztje, tehetős, és gyermektelen lévén: Megyeri Károly azon tudat nyu
galmával szállott sírjába, hogy gyermekeinek sorsa biztosítva van. Vajha ne 
változhatnék e‘ tuda t, ’s ezzel az atyai hamvak nyugalma! — Néhány hét előtt 
a’ boldogultunk egyik barátjánál egy sápadt arczu gyermek jelenik meg, szána
lomra méltó alakjában az árvaságnak. Színészt keresett. Kérdeztetvén: kicsoda, 
’s mi járatban legyen ? mondja, hogy ö M e g y e r i  K á r o l y  f i a ,  hogy 
gyámapja régóta súlyos beteg, ’s hogy nem lévén már semmijök többé , szállá
sukról is kiüzetvék. A’ megkeresett színházi tag , Sz. Zs., e’ jelenet kebellázító 
benyomásai között, a’ beteg gyámatya számára saját költségén eszközöl helyet 
a’ kórházban ; magához vevén ideiglen a’ gyermeket. Majd közelebbről értesül
vén a’ körülmények felől: kifejlődők a’ valóság szomorú areza szemei előtt. E ’ 
gyámatya igen szerencsétlen egyéniség. Tiszti állását önkényesen, daczból 
hagyta el. Tönkre jutása csupán saját szeszélyességének hibája. A ’ hírvágy 
tette semmivé. Találmányok által törekvők dicsőségre tenni szert Németország
ban. Mert tökéletesen német szellemű vo lt: gyűlölt mindent, a’ mi nemzeti, kü
lönösen a’ színészetet népségével együtt. A’ gyermeket minden tekintetben né
metnek igyekezett nevelni. Oda irányzá a’ gyermek lelkét , hogy Megyeri K á
rolyt édes atyjának ne ta r tsa , sőt soha még nevét se említse. És — ó minő 
gúny amonnan a’ magasból! A ’ gyűlölt színészet kezei veték meg a’ nyugalom 
ágyát számára véginségében. ’S elhagyván őt mindenek, színészi részvét Őrkö
dök mellette végóráiban ! — — Már temetőben van.

És az árva Smike? ! — Boldogult édes atyjának pályatársai lehetőleg 
megtevők tisztöket. A ’ gyermek sorsa három iskolai évre biztosítva van. És e’ 
biztosítás ügyében legfőbb tényezőként kell feljegyeznünk R h á d a i  G e d e o n  
g r ó f o t ,  ki évenként 50 pgő forinttal járul az árva fiú gyámolitásához. Áldja 
meg őt az ég ez erényért! Csupán csaladatyák is érezhetik valóban, mi a’ család, 
mi az árvaság !! E. G.

— Megjelent gróf Széchenyi Istvántól ..Javaslat a’ magyar közlekedési 
ügy rendezéséről.“ E ’ müvet leend szerencsénk lapunk jövő számában tisztelt 
olvasóinkkal bővebben megismertetni.

— Szigligetitől ismét új eredeti színmű fogadtatott el a’ drámabiráló vá
lasztmánytól , czíme ,,A’ párbaj , mint istenítélet.“

KÜLFÖLDI TÁRSA SÉLET.
BÉCS. T é 1 li ó 4-kén 1848. A’ napokban Kappelmeyernek úgynevezett m a

gyar kávéházában1 egy csinos külsejű fiatal telepedett le mellém, ’s minden előzmény 
nélkül barátjának szólitva , a’ magyar szépirodalmi lapok feletti nézeteinek meghall
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gatására kért föl; mintegy bevezetésül hozzácsatolván még azt is , hogy eddig kevés 
értelmes embert talált, ki ismeretgyüjtés-okozta fáradalmait méltányolva , meggyő- 
ződés-szülte nézeteit sajátitni képes lett volna; — ’s édes reményét fejezé ki, hogy 
ha emberismerete (?) nem csalja meg , bennem elveinek hű védőjét találja fel. — E’ 
különös ajánlónak csatlakozása rendkivül meglepett, ’s miután kijelentéin, hogy én 
okföimhez nem ragaszkodtam soha olly makacsul, hogy azokat — ha helyteleneknek 
lenni bebizonyittattak — elhagyni képes ne lettem volna; bizonyossá tettem a’ felöl, 
hogy leendő felvilágosittatásom esetén pártolni el nem mulasztom. ’S mi történik ? 
. . . .  Egy istenitö hymnust olvas föl előttem a’ Honderűre; kinek szerkesztőjét — 
mint a’ magyar irodalom egyetlen fénylő csillagát (!?!) ragyogtatta föl ábránd-szülte 
képzelődésének sötét éjjelén , — rémes philippicát dörgvén le minden más szépirodal
mi lapjainkra, mellyek — szinte — gyöngeségök érzetében mást nem tehetvén, ön- 
haszonlesöleg becsmérlik azon nagy (?) férfiút, kinek érdemét még Párizsnak Móde- 
bildereket készitó művészei is elismerték, ’s tisztelet- példánnyal jutalmazták meg; 
a’ mit azonban ő — csupa szerénységből — minden fölvilágositás nélkül közöl elő
fizetőivel. — Legtüzesebben kikelt philippicájában az ,Életképek1 szellemi iránya 
ellen, azt tévutakra vezérlővé keresztelvén , mit hosszas lamentatio követett az ér
telmetlen (?) Magyarország szellemi jövőjének sírbadöntése fölött. — Én azonban 
csakhamar átláttam, hogy a’ jámbornak szellemi irányról csak egy árva fogalma sincs, 
nem hogy még annak gyakorlati téreni helyességéről, vagy helytelenségéről volna 
képes vitatkozni; — ’s figyelmeztetém, hogy ha az ,Életképek1 szellemi irányát 
akarja megtámadni, akkor még elébb a’ szellemi élet képei közt ismerkedjék meg az 
irány fogalmával, ’s ne fogjon olly lap birálgatásához, mellybe tántorgó criticájának 
ki nem köszörült kése okvetlenül beletörik. De az én ujdonat új barátom nem hagyta 
el a’ csatatért, rögeszméinek rozsdás ágyúit mind elővonszolta , ’s abból imitt-amott 
összeszedett avult argumentumokkal kezdett lödözni Rhadamanthus ellen, mint a’ ki 
Hugo Károlyt, a’ mostani világ leghíresebb drámaköltőjét (?) önérdekből ’s nem az 
igazság szellemvilágánál szerzett meggyőződés után Ítélte el. — Itt önkénytelenül 
félbenszakítám beszédét; ’s kijelentem, hogy bár nekem az életben Rhadamantussal 
soha semmiféle viszonyom nem volt, de mint elvbarátomat önmeggyöződésem szerint 
védnem kell. — Kereken kimondtam, hogy az elfogulatlan birálónak — ha jogosan 
akar eljárni tisztében — félre kell tenni minden patriotismusi vonzalmat, ’s a’ szel
lemtolvajt védeni nem csak hogy nem illik, de nem is szabad; — mert azért, 
hogy mi egyes jó drámák eredetiségéni örömünkben még a’ mástól orzottat is drága 
sajátunknak tartjuk; nem következik, hogy a’ külföld is hasonló véleményben legyen, 
’s inkább szenvedjen a’ fölismert tolvaj a’ közvélemény sújtó csapása alatt, hogy sem 
az őt védni akaró nemzetnek kelljen pirulni. — Szavaimra emberem zavarba jött, con- 
statirozni magát sehogy sem tudta; ’s a’ nélkül, hogy előbbi állítása igazolása végett 
az általam támasztott kételyeket eloszlatta volna, mint afféle kis lelkek szoknak 
tenni, megmaradt nem is annyira egyéni, mint kölcsönzött véleményének puszta ál
lítása mellett. — De most jön még nézeteinek legérdekesebb része, mellyben anathé- 
mát kiált a’ szegény bécsi levelező fejére. Magát védni mindenkinek nemcsak joga, 
hanem erkölcsi kötelessége is, ’s mint Cicero tett pro domo sua, úgy én is „kedves 
magam“-ért vitába ereszkedendő, állításának ok-adatolására ünnepies komolysággal 
fölszólítám. ’S a’ felelet nem is késett, csak hogy elébb per ambages keresztül vitt 
beszédében Bécsnek minden utczáin , sorra mutogatott minden óriásibb alkatásu há
zat, lerajzolta előttem a’ világszerte híres Glacis-t, ’s mind ezekből azt húzta ki, 
hogy Becs a’ szellem mezején óriási lépéseket tesz , ’s párját ritkítja, hogy Bécs min
den épületén egy hatalmas szellem ül, melly ujját fenyegetve emeli föl a’ bécsi n é p 
s z e l l e me t .  — Ez aztán philosophia , csak hogy én nem értek belőle semmit, ’s
maga az értelmező is nehezen fogja érteni. — Épületek és hatalmas népszellem?__
Glacis és óriási szellemi előmenetel ? ............  Ez az egész okoskodásnak talpköve.
Hogy a’ nagyszerű épületek ’s Glacis tervezőiben (kik tán nem is bécsiek voltak) 
szellem volt, azt én nem tagadtam’s nem is fogom tagadni soha; — de hogy azon 
egyes kitünőbb egyének szelleme a’ népszellemmel egy ’s ugyanazon legyen, azt soha 
el nem ismerem, ’s észszerúleg el nem ismerhetem. Miután ezt álmélkodó vetélytár- 
samnak tudtára adtam, megmondtam azt is , hogy a’ bécsi levelező , kivel személye
sen találkozhatni, ’s kit lehordhatni élénk vágyat nyilvánított — én magam vagyok, 
kijelentvén egyúttal, hogy elébbi meggyőződésem most sem változott, ’s a’ bécsi 
levelező előtt az idevaló népszellem hő-mérője most is zérus fokot mutat. — Nézletes 
ellenem lehordási vágyát azonban most az egyszer elhallgattatá, de sajnálkozását 
fejezé ki a’ felett, hogy bennem is csalódott (mi az előzményekből Ítélve egy jelentő
ségűnek vehető azzal, hogy előtte én sem vagyok értelmes ember),’s a’ bécsi népszel
lem létét practice bebizonyítandó , annak DAUM híres ELYSIUM-ában kiismerésére 
utasított, hol szerinte a’ népi élet szellemkincsei meg fognak győzni azon igazságról, 
mit theoretice velem elhitetni nem bírt.
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’S elmentem az Elyslumba, a’ sok állítólagos szellemkincset tapasztalásom 
mind zsebre rakta, hogy legyen mit e’ lap olvasói előtt felmutatni. Nem a’ scepticis- 
mus homályos szemüvegén néztem én a’ bécsi éden egyes tárgyait, hanem a’ józan 
emberi ész fáklya világánál, mi határt szab ugyan az érzékiségnek, de azt egészen 
nem zárja ki. De miért is zárná ki egészen ? .. . Ha a’ régi világ anyagi körbe szál
líthatta isteneit csak azért, hogy azok itt — emberekkeli különböző viszonyaikban — 
érzékíttethessenek : miért ne emelhetnök mi is szellemi körbe az érzéki tárgyakat, 
hogy isteníttethessenek ? . . . Hisz’ e’ foglalkozás nemesebb leend a’ réginél, mert a' 
hajdan megalázta isteneit a’ leszállítás által, míg mi nemesebb érzelmeinket fölma
gasztaljuk egy dicsőbb ’s magasztosabb körbe-emelés által. Csakhogy óvatosaknak 
kell lennünk , ’s vigyáznunk kell, hogy az egyes kijelölt tárgyak minden érzékisé
gük mellett is magukon hordják azon beljegyet, mi a’ szellemi körbe emeltethetést 
lehetővé teszi; ’s azon határt, mellyen belől az illedelem megszenteli az érzéki tár
gyakat is, át ne lépjék ; vagy ha átlépték a’ zárvonalt, ha minden erkölcsi elemet, 
nélkülözve a’ néptömeg demoralisatiojára hatnak; akkor legyen a' status elég erélyes 
ellene szegülni annak, hogy büntermő magvai a’ polgárok szivében soha gyökeret ne 
verhessenek; irtsa ki a’ létezet mezejéről: ’s minden törekvését oda irányozza, hogy 
azok a’ nép gyönyörére ne alkalmaztathassanak; mert mint a’ tapasztalás bizonyítja, 
az elkorcsosult Romát új életre vezetni a’világuraság mindenhatósága sem volt képes, 
sírját ön bűne ásta meg. — E’ gondolattal mentem a’ nagy földalatti üregbe, mit 
Daumnak leleményes, ’s a’ bécsi nép gyönyörhajlamára ügyesen számító esze édenné 
varázslóit át. — Legelső diszített hely, hová beléptem , egy nagy terem volt, melly 
A f r i k á t ,  ’s a’ faloni rajzolatok Abd-el-Kader életéből egyes jeleneteket képeztek. 
A’ terem hosszában terített asztalok körül bécsi nép , előttük guitarral két bajazzo, 
’s fönn a’ terem végpontján zenészek, az evők és ivók kedélyének fölhangolására. — 
Ez az első szellemi kincs , mit nyerni (?) szerencsés valék. Innen egy Belwedere-t 
képző folyosón konyha-féle épülethez értem, honnan egyfelől Schweiczba, másfelől 
pedig egy lépcsözeten lemenve szabad térre jut a’ néző, mellynek jobb oldalán táncz- 
terem, bal oldalán pedig kristály-terem bemenetele nyilik. — Először Schweiczba 
mentem. Láttam itt szép madarakat, kik élnek: hogy meghaljon az erény ; ’s meghal
nak , hogy teljes legyen a’ bún diadala. — E’ madarak guitárzó férfiak mellett éne
kelnek , úgy is sok fiatalnak betanították a’ carmen lugubrét. — ’S ez volt a’ máso
dik szellemi (?) kincs. Schweiczot csakhamar oda hagytam, a’ tánczterem is egy 
látásra kielégített, ’s a’ tükörfalu kristályterembe mentem, hol beléptemkor balfelöl 
a’ színházat; jobb felől pedig emelt erkélyen, elzártau mindenektől, keleti fény- 
özönben a’ ,hárem rózsá‘-it pillantám meg. Olly szépek e’ rózsák, mintha mindegyik
ről az isten első mosolya akarná üdvözölni az ébredő világot, de létgyökerükön tit
kos féreg rág, ’s idő előtt hervadnak le. — Hölgyek ezek.............. vannak köztök
sokan, kik alig 15 évesek; ’s gyönyörűek mint a’ kelő nap első sugára, mikor kéjit- 
tasan föliszsza az anyaföld harmatkönyeit; — de senkit nem boldogíthatnak, mert 
magok is boldogtalanok, életboldogságukat a’ sors ’s az öntudat rémes átka megmér
gezte. E’ látvány , mi egy tisztán érző fiatal szivét megrázza , ’s agyát az emberi 
méltóságról furcsa fogalmakkal tölti e l; e’ szép ugyan , de minden kellemessége mel
lett is aljas látvány volt harmadik szellemi kincsem. ’S kincsek ezek csakugyan, de 
csak rám és a’ velem egy gondolkozásunkra nézve, a’ gyönyört szomjazó bécsi nép
életben pedig, mint a’ szelleméletből alásiilyedésének érzékiíeg előállított typusa, — 
ingerül szolgál a’ bűn csábjainak felköltésére, vagy ha már fel van költve, öregbí
tésére. "S rémes a’ magát tudó bűn átka, melly a’ menekülni akarót ártatlansága rom
jain mindég újabb ’s újabb vétek örvényébe sodorja. — A’ színházban különböző 
ügyesség, erő ’s tánczmutatványok, ködfátyolképek láthatók. A’ kristályteremből a’ 
hárem mellett kis folyosó vezet a’ vasúthoz , hol uj fizetés mellett lovaktól vont gőz
kocsin (?) a’ kémlelni akaró Ausztráliába ju that, ’s e’ teremnek felső részén is terített 
asztal’s zene vonták magokra a’ figyelmet. I tt van az Elysiumnak rövid rajza, mit 
változatossá tesznek a’ minden földrészbeli részint élő , részint rajzolt, öntött ’s fa
ragott állatok , melly utóbbiaknak szájából légszeszvilágítás ömlik ki. A’ zene majd
nem kiválólag nemzeti népdalainkkal mulattatja a’ közönséget ; tudva az t, hogy 
igazi mély érzelem csak magyar dalokban rejlik. — Ez azon hely , mellyre, mint a’ 
bécsi nép szellemi éltének megtestesült mintájára practicus ismeretgyüjtés végett uta
sítják azokat, kiket a’ theoria mesterkélt szavaival elámítani nem bírtak. Az isten 
őrizzen meg minden jól rendezett statust a’ szelleméletnek illy nyilatkozatától, én 
legalább büszke vagyok hazámra, hggy benne még ezen bűnre előlegesen készítő 
tanyának párja nincs , ’s adja az ég , hogy ne is legyen soha!!!

P ap  K....  G....
Az egyptomi alkirály egy FÖLSZOLITAST intézett birodalma főtisztviselői

hez, melly ezen szavakkal végződik : „Egyptomban rajtam és a’ lovamon kívül min
denki megvesztegethető.“ Gyönyörű categoria.
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SZ.-FEJÉRVÁR, febr. 10-én. Drága szerkesztő úr! Alább következő híreket csak olly 
formán tessék a’ nagy-érdemű közönségnek elmondani, mintha velem Pest egyik utczájában ta
lálkozott volna, ’s önnek azon kérdésére : ,,Fejérvárott mi újság?“ én, ki már majd féléve nem 
voltam ott, homlokomat dörgölöm, de azért zavarba nem jövök, pathetice megkezdem az új
ságmondást : úgymint — szólok sylphidi hangon — Fejérvárt, a’ mi vo l t  . . . már  nincs  
t öbbé!  (ezen rejtélyes szavaim által ön előtt érdekes kezdek lenni; ön komoly képet csinál). 
Volt megyei — később respublicai olvasó-társaság — de már nincs, megbukott, gänzlicher 
Ausverkauf. — A’ mi van . . . nem fog  l enni !  (Ön, mintha zsebkendője egyik végét zse
béből húzná ki). A1 fejérvári első magyar életbiztosító-intézet a’ pesti takarék-pénztár által 
hagyja magát biztosítani; azaz : ez a’ gyermekszobából kinőtt csinos, eleven, kedves lány lett; 
játszik fortepianót, ír verset, novellát, drámát, satyrát, humort, egy szóval egészen emancipált 
hölgy, és — mint mondják — ügyes gazdasszony is lesz belőle, mind ehez csak egy a’ pénztől 
szagot kapott parthie-a hibázott, ezt pedig a’ p. t. pénztárban follelé. Mint hallatszik már jegy
ben is járnak, a’ zöldfarsangon pedig minden bizonynyal meg lesz a’ nagy egymásbakelés, ’s 
ekkor csakugyan biztosította magát! F o g  l e n n i  . . . a’ mi még nem vol t !  (A’ drága 
szerkesztő úr zsebkendője végét újjai közt forgatja; no, no, utóbb is csomó lesz belőle). Me
gyénk néhányai már rég jónak g o n d o l t á k ,  hogy rabjaink javításául „dolgozó-rendszer“ állí
tassák föl, de ez mindeddig csak gondolatban vala szép, — hanem most már tán életbelépteté
sével is coquettirozhatunk, miután a’ végett, hogy némi tőke mutathassék föl, (mellyhez me
gyénk nagyszámú vagyonos osztálya bizonynyal szinte járulni fog) több jeles egyének közre- 
munkálása által martius hó 1-jén a’ „Pelikán“ czímü teremben egy hívott vagy meghívott rész
vényes (ehez nem adhatok más commentárt : hogy egy részvény 5 pft.) tánczvigalom fog tar
tatni. — Már mintegy látom megyénk lelkes hölgyeit és ifjait azon kiolthatatlan nemes tűz
zel a’ „csárdásokban vigadni!“ Csak kerül is azokból a’ compossessoratusokból valami jó 
ki! . . .  . . Hej! Alap, Baracska, Bogárd, Czecze szépei ’s ifjai itt legyünk ám!! A’ mamákat és 
papákat sem kell honn feledni. — Tudok még egy pusztát, mellvről igen sokat regélhetnék; de 
most csak annyit mondok róla, hogy P. Zámor a’ neve, lakik benne egy szép kis lány, meg egy 
jó barátom; drága szerkesztő úr, mondja meg jó barátomnak (mert olvassa ő is az Életképeket), 
ne csináljon pénze fölött szünnélküli egyensúlyozást (mit ő bilanxnak nevez) ’s inkább jőjön 
bálba, és hozza magával szép szomszédnőjét — ’s így majd mit az urak eltánczolnak, azon a’ 
szerencsétlen foglyok dolgozni fognak! — ’s ez csakugyan a’ legszebb logica. (Tudtam, hogy 
csomó lesz a’ kendő sarkán.) — Ko de az elmondott hírek mégis érdemlik; de már többel nem 
szolgálhatok. Drága szerkesztő fir! a’ visszonttalálkozásig készszolgája K é k e s .

LOVAS-BERÉKY. E’ névvel még aligha találkoztak az olvasók e’ lapok hasábjain, pe
dig e’ város nem épen jelentéktelen; már csak a’ nevénél fogva is gyaníthatja a’ szíves olvasó, 
hogy itt bizony sok ló van, minek egy részről az is lehet oka, hogy az itt tömérdek számmal 
lakó emancipandusok nem kevés embert tesznek azzá. — Ha tavasz vagy nyár volna, sokat le
hetne írni gróf Cziráki jól rendezett angol kertjéről, a’ szép Csirkaház környékéről; de most, 
mivel tél és farsang van, csak a’ szokott themáról írok. Január 30-án ugyanis néhány fiatalok 
részvények utján egy tánczvigalmat rendeztek, melly annyival inkább érdemel méltánylást, mi
vel általa az itt és a’ tájékon több évek óta szunnyadozó társalgási szellem ébresztését vették 
czélba. A’ vigalom mindamellett is, hogy a’ vidékről több meghívottak meg nem jelentek, pom- 

ásan ütött ki; nem volt itt nagyvárosi arszlánkodás, hanem volt jó kedv, magyar szellemű 
fesztelen társalgás, és még a’ mi legfőbb : sok szép kisasszony! annyival azonban az igazságnak 
es méltányosságnak tartozom, hogy e’ tánczvigalomban több lopás történt, ’s a’ tettesek mind 

kisasszonyok. B ú s P e t ő.
KECSKEMÉT, febr. 7-én. E’ roppant kiterjedésű városról, melly újabb időkben a’ ha

ladás terén, úgy anyagi, mint szellemi tekintetben nagy előmenetelt tanúsított; az olvasó közön
ség alig hallhatott megrovásoknál egyebet; mi pedig a’ csipkedni szeretők daczára egynémelly 
tekintetben a’ körn y ék fölött kiemeljük. Farsangiévén ezúttal könnyen kitalálhatja az olvasó 
kitüntetésünket; de az mindegy, a’ bál a’ társas élet mezején a’ civilisatio főtényezője lévén, 
annak előmozdítói mindenkor hálás elismerésre számolhatnak, ’s erről megemlékezni nem csak 
érdemes, sőt erkölcsi kötelesség. — Meg akarjuk tehát említeni, miszerint a’ régibb casinói 
egyesület (azért nevezzük pedig így, mert itt újabb és legújabb is van) múlt hó 13-án olly csi
nos tánczestélyt rendezett, melly, mondhatom, minden tekintetben a’ vidéken tartandó vigal
mak legszebb ’s legfényesbjei közé méltán sorozható, egyesülve volt itt minden : csinosan fel
szerelt tágas tánczterem, jó zene, szép lányok; kiegészítette mind ezt a’ fesztelen társalgás, s’ 
vidor kedv; mi kell még egy illy mulatsághoz? felelet: semmi. Ezt követte január 30-án egy 
másik ugyanazon casino teremében; de már ez nem társaság által rendezett volt, melly azonban 
nem engedett az elsőnek, sőt ez alkalommal a’ vidékről jöttek ’s helybeliek mulatságát fűsze
rezte még Füredy Mihály csengő hangjával, a’ ki is az itt működő szinész-társulat által fölké
retvén az itteni föllépésre; Pestről lerándult ’s négyszeri játéka alkalmával a’ nagyszámú szín
házi közönség tetszését és örömét a’ legfelsőbb fokra csigázta; zajos éljenzések ’s tapsok vihara 
követé a’ jól választott, de még jobban elénekelt dalokat, örömelégülten tért vissza körünkből, 
valamint kellemes énekével közmegelégedést hagyott hátra; mondja már most akárki, nem ér- 
demli-c meg Kecskemét városa némelly tekintetben a’ kitüntetést. C s. G á b o r .



NAGY-BECSKEREK, febr. 10-én. Lapokat lehetne beírni a’ ránk nézve olly igen fon
tos torontáli színügy gyökeres fejtegetésével, de miután kimerítő előadásból egész meztelen
ségükben tűnnének majd elő azon ádáz körülmények, mellyek e’ nem rég honosított, ’s kezdet
ben olly szép reményekre jogosító intézetünket csak hamar körülhálózták; ’s minthogy ez által 
nem egy matadornak tapintanék részvétlenség kérgével bevont szivére, nehogy az ügynek árt
sak , ’s színigazgatónknak is inkább elfogultság ’s csüggetegség, mint avatlanságból eredt bot
lásait, ’s anyagi tekintetben olly igen keveset hozó, a’ követelő világ által pedig hamar figyel
metlenségre magyarázható túlszerénységét feszegessem — szebb jövőért a’ magyarok istenéhez 
fohászkodva — keblembe fojtom eszmehullámaimat, ’s a’ helyett, hogy epébe mártanám tolia
mat, csupán száraz rövidséggel adom elő a’ lett ’s leendő dolgokat.

Folyó évi január 20-án tartott színügyi közgyűlésünkben Feleky Miklós úr az 1848/3-iki 
téli évszakra is szerződtetett. — Szerződése erejében köteles leend nevezett színigazgatónk — 
miután dalmüvek adásától jövőre teljesen fólmentetett — folyó évi november 1-ső napján Becs
kerekre ollyatén színész-társaságot hozni, melly drámái, színi és különösen népi darabokat hi
bátlanul ’s kívánt mennyiségű személyzettel adhasson; ’s ez irányban 80 előadásért szinészpár- 
toló társaságunk által 5000 pgő forinttal biztosíttatik. — A’ tárgy szövegében őszintén jegyzem 
még, hogy nagy örömet fog szerezni Feleky úr közönségünknek az által, ha többek közt a’ de
rék ’s méltánylásunkat olly nagymértékben kivívott Csiszárt, Gyulait ’s Prielle Cornéliát jövő 
évben is színpadunkra állítandja.

Folyó február hó végével alkalmasint be fogván fejeztetni az idei 80 előadási sorozat ; 
jövő hó elején Kolozsvárra utazandnak színészeink, minket pedig nyomban — szabadíts meg 
uram a’ gonosztól! — egy múlt egész nyáron ’s télen át szomszédságban ólálkodott német trupp 
fog megrohanni. — Mondják, hogy a’ sáskák kemény télben elvesznek, ’s ime ezek a’ jelen erős 
hideg daczára is élnek és uralkodnak; mi több, tárt karokkal fogadtatnak. — Legyenek ezért a’ 
történet nagy könyvébe fekete betűkkel följegyezve azon gyászvitézek nevei, kik e’ nemzetisé
günk ifjú virágain rágódó, ’s körünkből alig fél év előtt nagy ügygyei bajjal kiűzött sáskasereg
nek kaput nyitni nem iszonyodnak. B a r á t .

MAKÓ , jan. 30-án. Ma volna azon nap, midőn a’ hajdanában említett kis-kenyerűek má
sodszor tisztújító közgyűlést tartanak a’ N. kör teremében. — Mielőtt azonban erről kimerítő- 
leg írhatnék, szükség megemlítenem közbeszűrólag, hogy kétszer kísérték meg a’ nagy-kenye- 
rüek megenni azon igen-igen kis-kenyerüek igen kis kenyerét és csak gondolja meg ön, mind 
kétszer majd halálos vonaglások közt fulladának meg attól, és hogy ez meg ne láttassák rajtok, 
másodszor is erőlködtek még fönnállásokat azzal megmutatni, liogykitüzék egy ajtó felébe azon 
három betfijü jelenték-teljes szót Kör ,  melly szó elébe még egy betű szükséges volna, annyira, 
hogy szinte fogyatkozást szenved a’ miatt; én azt mondom : vétessék le második helyéről, és 
tegyék az örök nyugalom helyébe, hol több hatást tehessen, mint láng és hamű, azon szegény 
korcsmáros kemenczéjébe, szinte hiszem, hogy nem vezérel be annyi embert mulatni, mint az 
a’ másik utczán egy ház ajtaja fölött lévő varázs-hatalmű Nemzeti kör czím, hiszen kegyeteket 
is az vezérli már be mulatni, és még egy. . . Ergo az említett napon tisztújító közgyűlés van, 
bevezetem most önt, t. ez. szerkesztő ű r , a’ gyülésterembe; lát ön lassan gyülekező, egymásra 
fenekedő indulattal belépni tagokat, elvégre az elnököt TJ. M-t; éljen liangzék pártolói szájáról, 
hóhó! de itthon vagyunk, a’ másik oldalon még D. név is hangoztaték, tehát vágy-társ — no 
ez jó, igazán jó — azt mondja aztán valaki, hogy a’ becsületért való hivatalra senki sem vágya
kozik ; az elnök lemond ’s általadja a’ tisztujítást N. M. dicséretes jellemű tisztválasztó küldött
ség elnökének, ki is lelkesen müködék, mert bár D. pártjához tartozik, mégis alig két pár sza
vazattöbbséggel lett elnök U. M., a’ ki éljen, ha bennünket fel nem fog többé falatni akarni 
a’ nagy-kenyerűekkel, de hiszen becsületére fogadta, ennélfogva hiszem, hogy ellenfele is meg 
lesz vele elégedve, mert most nem ügy mint tavai, ki pálétázás által szerzett kortesek, hanem 
a’ becsület utján, alapszabályaink szerint, köz többség választá meg elnöknek, a’ többi tisztvi
selők általában azok maradtak, kik voltak, néhány aljegyzők, könyvtárnokok és választmányi ta
gok megszaporításával, és egy alpénztárnokkal, a’ kit tisztelek, a’ többi történtekről általában 
— ha alkalmatlan nem leendek — máskor tudósítandom önt, most tiszteletem mellett maradok 

'Makón T ö v é s h á t i .

NEMZETI SZÍNHÁZI ÉRTESÍTŐ.
Febr. 20. Ludas Matyi.

— 21. Renegat. 2-szor.
— 22. Benyovszky.
— 23. Szaraczén.

Febr. 24. Scot nemes.
— 25. Világ színjátéka.
— 26. Macbeth. Scho del né javára bér

letszünettel 1-ször.

Ki adj a  F r a n k e n b u r g  Adolf.



Febr. 20. 1848.

HECKENAST GUSZTÁV
pesti kiadó könyvárus által kapható :

M A G Y A R O R S Z Á G  L E Í R Á S A .
Irta

FÉNYES ELEK.

é r t e s í t ő ._____

Nagy 8-adrét. Pesten, 1847.
Két rész egy kötetben fűzve 4 írt. pengő pénzben.

(Uj-téren Burgman-házban)
tisztelettel ajánlja a’ nőnem figyelmébe legújabb divatszerinti ’s legkiválogatottabb nópipere- 

áruit, ’s különösen mindenféle díszes báli fejékeit a’ legjutányosabb áron.

Heckenast Gusztáv
pesti könyvárus- és kiadónál váczi-utczában 15. sz. a. megjelent és minden hiteles könyvárusnál

kapható:

M Á S O D IK  K I A D Á S !
Disz-nyomatás.

TÖKTÉNETI BALLADÁK-, LEGENDÁK- ’S MONDÁKBAN.
Irta

GARAY JÁNO S.
N ag y  8 -a d ré t .  P e s te n ,  1848.

Disz-kötésben 3 frt. 20 kr. pgő pénzben; fűzve 2 frt. pgő pénzben.

Tekintettel a’ költészeti nemekre jelesb magyar költők után
szerkesztő

TOOTH ISTVÁN.
Nagy 12-edrét. Pest, 1848. Fűzve 48 krajczár pengő pénzben.

NOVELLÁK.
Irta J Ó K A Y M Ó R .

Nagy 12-edrét. Pest, 1848. 2 kötet fűzve 2 írt. 40 kr. p. pénzben.







INDÍTVÁNY A’ SZELLEMHONOSÍTÁS 
ÜGYÉBEN.

A határtalan bőkezűség épen olly hiba, mint a’ határtalan szűkkeblűség. 
Egyik az ész hibája, másik a’ szivé. Az észhiba szivbeli túlság, a’ szívhiba 
észbeli túlság. Mind a’ két túlság : nyomorúság.

A’ magyarnál bőkezűbb, sőt nagylelkűbb nemzetet sem a’ világ, 
sem az idő fel nem mutathat, — legalább a’ történetirás tudtával. Utána 
mindjárt a’ franczia következik. Azt is tudjuk pedig, hogy nemzetiségére 
féltékenyebb, elfogultabb nép sincs, mint épen a’ franczia. O azt tartja, 
hogy a’ nemzet e’ részben eléggé önző soha nem lehet. Nagylelkűség, és 
önzés! . . .  minő ellenmondás, nemde ? . . .  Sőt inkább: ez igen természetes. 
A’ nemzetiség eszméjében életünk feltételei foglaltatnak, miket szintolly 
kévéssé ajándékozhatunk el barátságból, mint egyéni egészségünket; mert 
elfogyván egészségünk, elfogy életünk is. Természetes tehát, hogy a’ 
nemzet, honából, nyelvéből, szabadságából, becsületéből, ’s egyéb tulaj
donából csak úgy adhat másoknak, hogy jusson is, maradjon is; mert az 
önfentartás ösztöne szigorú gazdálkodást parancsol a’ nemzetnek, melly 
egyéniségével egyedül áll a’ világon.

Ezen elvet azonban némellyek összeférhetlennek tartják a’ humanis- 
mussal, az emberiség iránti kegyelettel, ’s a’ v i l á g p o l g á r s á g  eszmé
jével; elzárkózást, nemzeti misantropiát látnak benne, mi lehetetlenné 
teszi a’ népcsaládok közötti fenállhatást; holott szerintök, a’ nemzeteknek 
olly irányban kell haladniok, melly az egye t eme s  ö s sz e o l v a d á s  
végczéljához vezessen.....................

Milly képtelenség! ............
Ez nem kevesebb, mint azt akarni, hogy a’ természetből minden 

egyéniség kitöröltessék, hogy a’ színek mind egybeolvadjanak, hogy a’ 
káposzta rózsaillatot leheljen, ’s a’ holló csalogányhangon daloljon: holott 
épen az egyénítés változatosságában fejeztetik ki szemlátomást az isteni
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végtelenség, alakító erőben, ’s az örök szépségnek csodálandó játékában; 
’s épen ezért van külön egyénisége minden egyes kődarabnak, egyes 
virágszálnak, egyes madárnak, embernek, családnak, népfajnak; ezért 
van egyénisége magának a’ földgolyónak is, más csillagok irányában.

Az lehetséges talán, hogy az ész mestersége, gőzerővel, vagy nem 
tudom mivel, a’ fold felületét egy társalgó teremmé varázsolandja: de 
minden népét e’ földnek, fajban és nyelvben, kivül és belül e g y g y é ,  
bizonyára soha nem e g y é n t e l e n í t e n d i .  A’ gyermek mindig jobban 
fogja szeretni édes anyját mint a’ szomszédasszonyt; a’ lengyel apa pedig 
nem fogja keresményét az irlandi szegénységnek adni, midőn saját családja 
is éhezik. Ez igy volt és igy lesz világ végéiglen.

Ha tehát polgárt népcsaládon kivül gondolni nem lehet: úgy az 
egyesek világpolgársága, lényegben és formában egyszersmind, képte
lenség; mert hiszen egy embernek száz honban születnie nem lehet, ’s ki 
száz népcsaládhoz akar tartozni, az egyikhez sem fog tartozni, hanem 
leszen Ahasverus, örök zsidó, földönfutó, kinek sem országa, sem hazája.

A’ nemzetek magok világpolgárok ugyan, némi f o r má j á b an  a’ 
dolognak, azaz: mennyiben egy közös  világot laknak, és egymással 
bizonyos jogviszonyban élnek: de nem polgárok l é n y e g é b e n  a’ dolog
nak ; mert például, életét egyik nemzet sem tartozik feláldozni az emberi 
nem összegének, mint ezt az egyes polgár tartozik tenni, honának érde
kében ; ’s mert a’ nemzetek benső különbözése olly nemű , melly sem 
természeti, sem political egységgé soha nem képesíthető. Azért a’ nemzetek 
pályája párhuzamos irányban halad; — egymás m e l l e t t ,  és nem egymás 
f e l é ;  — miként halad ott fent a’ csillag-egyéneké.

Es mégis vannak egyesek, teljesen jogosítvák arra, hogy világpol
gároknak neveztessenek, —a’dolognak nem formája, de l é nyege  szerint. 
E’ világpolgárok a’ n a g y  sze l l emek.  Ama’ rendkívüli egyéniségek, 
kikben az emberi fönség typusa van kifejezve; kik arra rendelvék, hogy 
betöltsék az isten és ember közötti hézagokat és különbségeket. Világpol
gárok pedig ők azért, mert mint egyetemes szellemek, nem csupán hónuk
nak és fajuknak, hanem közvetőleg az egész emberi világnak éltek és 
élnek. E’ világpolgárság az eszme k ö z ö s s ég éb e n  áll, és ott kezdődik, 
hol az enyimnek és tiédnek országa végződik: tehát a’szellem országában. 
Az eszme, melly kimondatott, melly világra jö tt , nem enyim , sem tiéd, 
lianem mindenkié, miként a’ mennydörgés hangja ’s a’ viharnak zenéje.

Illy értelemben világpolgárok: G u t t e n b e r g  és S h a k e s p e a r e ,  
F u l t o n  és F r a n k l i n ;  és — nemzetet egyénnek véve — világpolgár 
az ős görög nép, a’ szabadság és művészet eszméjében.

És ím oda értünk, hol kivilágosul, miszerint a’ nemzetegyéniség 
önzése, melly az önfentartás szükségén alapszik, nem csak összefér a’ 
többi népek iránti barátság elvével, 6Őt ez, jóravaló népnek ösztönszerű 
tulajdona, míg másfelől egyik létfeltétele. És miben áll a’ barátságnak 
legtisztább fogalma ? nem épen a’ n a g y l e l k ű s é g b e n - e ,  vagyis amaz
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egységében a’ becsületnek, lemondó szeretetnek, és kötelességérzetnek, 
melly csupán teljesít, a’ nélkül, Hogy viszonzást követelne?

Midőn tehát az idézett franczia nemzet őrizkedik olly elemeknek 
nvitni kebelt, mellvek egvéniségét, ’s ezzel életét veszélyeztetnék: nem 
adhat-e másfelől, feltétlen bőkezűséggel, olly javaiból, mellyekkel gaz- 
dagítni képes másokat, a’ nélkül, hogy magát szegényítené ? A’ nap nem 
ad-e világot bolygó társainak, örök idők óta,’s nem fénylik-e mégis annál 
fenségesebben ? A’ magyar nemzet hányszor ontotta vérét idegen népekért, 
és hányszor adott hont és jóllétet hontalanoknak és nyomoruknak ? és lám 
mégis:

Megfogyva bár, de törve nem,
El nemzet e’ hazán.

Hanem épen saját példáján tanulhatta meg a’ magyar azon drága 
leczkét is, miszerint nemzeti nagylelkűségnek szintúgy határa 's szabálya 
van, mint az önzésnek.

Azért vegye hasznát a’ leczkének. Legyen elfogult olly elemek iránt, 
mellyek egyéniségével összeférhetlenek, mellyek magokban halált rejte
nek : de nyissa fel keblét azok számára, mellyek természetével assimilál- 
hatók, mellyek fentartó erőt, öröklétet foglalnak magokban.

Ne tékozolja oktalan bőkezűséggel azt, a’ mi elfogyhat, és a’ mi 
többé nem s z e r e z h e t ő ;  ellenben gyakorolja vendégszerető jellemét 
ott, hol ezt a" szükség, becsület és emberi méltóság parancsolják.

Tehát a’ helyett, hogy kórelemet oltana testébe, melly — mint 
hálátlan tótvendég — lelkét fészkéből kiszorítsa: honosítson ollyat, melly 
nem ront, nem korcsosít, nem öl; hanem nemesít, javít, gyógyít, erősít, 
éltet; honosítsa meg a nagy szellemeket, az eszmék világpolgárait.

Honosítson e’ nemzet már egyszer ollyat: ki h oz z on ,  és ne vi
g y e n ,  és miután anyagi egészsége ügyében F u l t o n t meghonosítá: 
honosítsa meg szellemi épsége végett S h a k e s p e a r e t é s G u t t e n b e r g e t ,  
egész erejében és valóságában.

Shakespeare tündérszekrény. Vegyétek meg ezt, aztán kivánjatok 
akármit, és nyissátok fel e’ szekrényt: ’s a’ mit gondoltatok, a’ mit kiván- 
tatok, ben találjátok.

Nincs irodalmatok? . . .  Honosítsátok meg Shakespearet, és lesz 
irodalmatok; nagy és örök.

Nincs műtantok ?. . .  Honosítsátok meg Shakespearet, és leszen mű- 
tantok; mert mit a’ lángelme teremt: az törvény, egyedül igaz és változ- 
hatlan.

Nincs izléstek ? . . .  Honosítsátok meg Shakespearet, és leszen izléstek, 
ép, tiszta, képezett.

Ninos szinészettek ?. . .  Honosítsátok meg annak nagymesterét, 
Shakespearet, és le3zen. O nála van a’ művészeti valóság, mélység és 
nagyság: tehát ő nála van a’ szinészet.

Mit kivántok még ? Eletbölcseséget — a priori ? Nyissátok föl a’ 
tündérszekrényt, és ott fogjátok azt készen találni,

15*
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Nincs különben. Életbölcseséget a’ valóságnak legutolsó iskolájában 
tanítanak. Kevés azoknak száma, kik ez iskolát végig tanulják, mert a' 
pálya hosszú és igen nehéz. Sorsnak hívják annak mesterét, ki leczkéit a’ 
sz ív  vérével, a’ lélek nyugalmával, ’s az élet boldogságával fizetteti. Azért 
vajmi kevesen végezhetik ez iskolát úgy, hogy a’ drága tudománynak 
hasznát venni még elég idejök maradt legyen. Ebben tanultak a’ Sliakes- 
peare-ek és Sybillák, a’jósok és látnoki szellemek, kik az emberiség feje 
fölött néznek szét, és belátják a’ múltnak és jövőnek dolgait. Szép és cso
dálatos az ő tudományuk, mert benn foglaltatik a’ világosságnak titka, és 
a’ látásnak művészete. lm itt vannak a’ Sybilla-könyvek, az életbölcse- 
ségnek tankönyvei; olcsón megvehetők, és a p r io r i  használhatók, korán 
reggeltől fogva, ’s nem késő estve! Egy élet a’ nyereség ! Vegyetek i d ő t, 
vegyétek meg a’ so r so t  in c o r p o r e !  honosítsátok meg Shakespearet!

Azonban e’ honosítás valósággal az legyen. E’ műtétel nem könnyű. 
Nagy szellemek honosítása csupán hasonnemű egyéniségek olvasztó kohó
ban mehet véghez. Ollyanok legyenek ők, kik ama’ látnoki könyvekben 
olvasni tudjanak. E’ tudást igen sokan hazudják: de ne higyetek e’ szem
telen zsebtolvajoknak. Ezek az irodalmi zsibvásár söpredéke. Nyegle 
gyógyászok és tyukszemész borbélylegények. . . .

„Akasszatok nyakokba borjubőrt!“
A’ honosítok az úrnak választottal legyenek. Szellemek, kik a’ tenger 

mélységeibe lebocsátkozzanak, ’s nekünk az ottani csodákról valót beszél
jenek. Szellemek, kik felemelkedjenek a’ magasságnak szédítő tájaira; kik 
megértsék a’ szellő nyelvét ’s a’ vihar szónoklatát, ’s nekünk a’ fenső 
világnak fényes tarka tündejátékairól való híreket hozzanak.

E’ műtétel nem könnyű dolog. Ha nem csupán szavak és eszmék 
adatnak vissza, hanem a’ s z e l l e m  maga ,  teljes mivoltában; ’s ha ez 
idegen szellem, egyéniségünkkel azonosíttatván , úgy lép elő, mint egy 
ú j, eredeti változata jellemünk általános typusának: akkor e műtétel több 
mint fordítás : ez ú j r a t e r e m t é s .  És ekkor mi két szellemet látandunk 
e gy prometheusi teremtvényben: a’ teremtőét és ujrateremtőét. Ekkor 
két okból lesz ez nemzeti kincs, míg más 52 okból nemzeti szükség.

En tehát azt indítványozom, hogy Shakespeare A r a n y  J  ános,  
P e t ő f i  és V ö r ö s m a r t y  által honosíttassák, nemzeti költségen; azaz: 
minthogy nevezett költőink e’ honosítási munkával már foglalkoznak is,
csupán saját ösztönükből , é s ............ műkedvelésből: szereztessék meg
tőlük e’ munka közköltségen.

Ámde, merre forduljunk ezen óhajtásunkkal olly hazában, hol in
kább találtatik akármi egyéb, mint közpénzerő! ? A’ társulati szellemhez ? 
Ha szükségeink hosszú során végig tekintünk, mellyek az egyesületi szel
lemet igénybe veszik: álmodni sem fogunk merni egy „ S h a k s p e a r e  
h o n o s í t ó  t á r s u l a t “ felől, melly minden nyerészeti érdek nélkül, 
csupán hazafi buzgalomból szövetkeznék. Olly irodalmi társulat pedig, 
melly üzleti Czélból egyesült : Shakspeare magyar kiadására vállalkozni 
soha sem fog, hanem vállalkozik inkább regényekre , vagy politicai
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rop iratokra. Az afféle atyáskodó pártfogást, melly netalán kölcsönképen 
ajánlaná segélyét, a’ puszta k i a d á s h o z ;  — én ez ügyben gúnynak 
tartanám. Itt arról van szó, hogy ez óriási munka d i j a z t a s s é k ,  még 
pedig legalább is i l l e n d ő e n :  és nem arról, hogy ingyen élvezzünk re
mekműveket. Vampyrok legyünk-e már mindörökké, kik jobbjaink véré
vel hizlaljuk lelkünket ?! Illy gyalázatos áron nekem az arkangyalok tö
kélye ’s a’ paradicsomi kéjek sem kellenek.

Hová, merre tehát? Ha az academia vagy a’ Kisfaludy társaság or
szágosan dotált intézetek volnának: úgy könnyű volna kimutatni a’ tért, 
hová e’ vállalat egyenesen és természetesen tartozik. Akkor elmondhatnék, 
hogy ez intézeteknek, ha közéletünkre hatni akarnak: ezt meg ezt kellene 
tenniök a’ dolgok természetes rende szerint, a’ helyett, hogy ezt meg ezt 
teszik. Hanem illy követeléseknek jelenleg nincsen országos jogalapja.

És miután sem tudományos intézet, sem országos pénztár, — még 
eddig legalább , — nincs, mellynek pártfogását ez ügy igénybe vehetné: 
van-e más mód, mint a’ dolgot oda osztályoznunk, hova végső rendelteté
sénél fogva csakugyan tartozik is, honnan a’ kivihetőségnek még némi 
reménye sugárzik elé: a’ nemzeti szinház körébe ?

Itt azonban, — meg kell vallani, —- hogy alapos ellenvetésekkel 
találkozunk. Mert annyi bizonyos , hogy ez intézetnek egész belső instru- 
ctiója egyszerre olly pusztulásnak indult, mig más felől közönségnek foly
vást emelkedő követelései olly aránytalanságban állanak már a’ nemzeti 
szinház pénzerejével, miszerint e’ körülmények nemcsak kétessé teszik az 
intézet fenállhatását, hanem ott leszünk nem sokára, hogy egy istennek kell 
ex ma c h i na  föllépnie, ki öt kenyérből egy légiót jóltartani képes lehes
sen. De nagy okaink vannak viszont hinni és remélni a’ jelen törvényhozás 
bölcseségétől, hogy tevőleges gondoskodását a’ szellem ügyeire kiterjeszt
vén, nem fogja veszni hagyni ez intézet, mellyet egyszer felkarolt,’s 
mellynek sokoldalú hatása közéletünkre el van ismerve.

Feltéve tehát, hogy az ország rendel lemondanak azon gondolatról, 
miszerint a’ 400 ezeres alaptőkével egy dunaparti szinház épitendő (?) ’s 
ugyanazon tőkével nagyszerűen és fénydusan instruálandó, sőt ugyanazzal 
még fentartandó is lehessen; következőleg feltéve, hogy a’ 400 ezer fo
rintnak egész kamatjövedelmét az ideiglenes színházra fogja megsza
vazni, nehogy két szék között a’ pad alá essünk; — ’s még ráadásul fel
téve , hogy az országgyűlés évenkint Pesten fog tartatni — miután Po
zsony a’ nemzeti színházat is igen ki szokta zsákmányolni —, mondom 
mindezt feltéve, azt hiszem, hogy az irodalom és szinház barátja sem 
ollyat nem kiván , mi lehetetlen, sem ollyat, a’ mi jogtalanság, midőn azt 
kivánja, hogy a’ szinházi tőkének összes 24 ezer forint kamatjövedelméből 
fordittassék évenkint 2200 forint az eredeti dramairodalom előmozdítására, 
’s épen ennek érdekében az idegen remekművek remek fordításaira, illyen- 
forma felosztással: eredeti szomorujátékok utólagos díjazására 400 pengő 
ft; a’ három személyü drámabiróságra 600 pft; idegen remekművek, kü-
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Ionosén Shakspeare remekforditására, — darabjáért 400 pengő forintjával, 
— 1200 forint évenként.

Egyébiránt a’ szinház jószándékára, e’ részben, eddig sem lehetett 
panasz, mert bizony a’ mi lehető volt, azt megtette. Schiller Stuartját és 
Don Carlosát egyenként 100 pengő forintjával fizette. Mikor pedig azon 
arányt állítjuk fel, hogy Shakspeare=  négy Schiller : akkor Schillert men 
is túlbecsüljük, Shakspeare iránt pedig igen szükkeblüek vagyunk. Én 
hiszem ugyan, hogy e’ 400 forintért a’kiadási jog is megszerezhető lenne, 
de már ekkor a’ kettős remekmű igen is olcsó , tehát igazságtalan szerze
mény volna, ’s e’jognak elfogadását nem tartanám méltányosnak az iró 
irányában, egy közintézet részéről.

Minthogy azonban nem tudjuk, hogy amott nyugaton mit rejt a’ 
jövő számunkra, tehát addig is , mig ama feltételekhez kötött reményünk 
megvalósulhatna, mi kik ez ügyben egy véleményen vagyunk, ha többet 
nem tehetünk, Írjunk alá legalább h á r om illyen Shakspearei füzetre éven- 
kint; ’s ha még ezzel sem sikerülne kivánatunk, akkor vigasztaljuk ma
gunkat a’ vigaszok ama’ legszegényebbikévei, hogy jót akartunk és hogy : 
s a l v a v i m u s  an i mas  nos t r a s !  E g r e s s y  Gábor .

A’ SÍRBOLT KINCSE.
— a’ koporsó megnyílik,
’S a" mint teremtve van, 
Föllenge a’ szelíd lány, 
Iljúság bájiban.

V ö rö s m a r ty .
I.

— Szerelmed véglietlen üdvöt áraszt el lelkemen, mint a’ jóltevő 
nap áldást-hozó sugarai a’ mezők ’s völgyek illatos virágain; mint a’ 
teremtő atyai gondviselése a’ menny és föld lakosai fölött. — Irene! szivem 
szive, szeretlek! — mert te vagy lelkem ragyogó napja, nélküled elsö
tétül boldogságom reménycsillagos ege; — te vagy szivem istene , mert 
keblem a’ szerelem mennyországa lett, hol csak a’ te üdvözítő képed él, — 
mellyet e’ s z ív  imád szerelemittas mámorában. Irene ! szeretsz-e úgy, 
miként én tégedet? — De ne szólj, hisz’ csillagszemed bájos egében visz- 
szatükrözve látom lelkemet; ne mond: hisz’ a’ természet, valamint minden 
felséges érzeménytői, úgy a’ szerelemtől is megtagadta a’ szavakat. A’ 
csattogány a’ fölébredő ’s leáldozó nap arany sugárai előtt esküként zengi 
el minden nap szerelme vallomását, ’s hű párja megérti ő t ; — a’ virág 
csendes nyári éjnek csillagos fátyola alatt, kedvese keblébe titkon lehelli át 
illatos szerelme hímporát,—’s ők egymást megértve boldogok; — a’ nap, a’ 
csillagok királya, meglátogatja ezredéves régi menyasszonyát, a’ földet 
övedző nagy Oczeánt, mellynek sima arczát addig csókolgatja játszi sugá- 
raival, míg végre szerelemittasan elmerül annak ölelő karjai közé: — ’s 
csak az embernek, ön királyának, nem adott a’ természet szavakat ’s erőt, 
mivel elegendőképen kifejezhesse azon fenséges érzetet, mi keblét egy
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egész új világrendszerré alkotá, mellyben a’ nap a’ forrón égető lángzó 
szerelem; — a’ sápadt megtelő, ’s elfogyó hold— a’ hit,— ’s a’ remény — 
megannyi csillagok. Irene! szerelmed keblembe egy egész világot vará- 
zsola, melly felett egyedül te vagy az uralkodó. — Lelkem fáj , hogy nem 
találok szavakat,mikkel ki tudnám mondani, milly mondhatlanul imádlak. 
— Szivem mindenhatónak érzi magát, mert birja szerelmedet.

— És én Tibor, lelkemet szeretném neked átadni, hogy láthatnád, 
milly tiszta az, mint liliom, — ’s hogy csak téged szeret. Ha szivemet 
kitéphetném, hogy láthatnád lángjait, mellynek minden gyöngye érted 
ég; — vagy ha megnyithatnám szivemet, hogy mint gyermek, ki a 
kristály-patakba néz , ’s önarczát látja benne visszatükrözve : — úgy te is 
ott megláthatnád képedet, mellyet szivemben hordozok. Ha csillag lehetnék, 
rád mindig szerelmet mosolyganék; — ha szellő lehetnék, mindig e’ két 
szót súgnám szivednek : „Tibor, szeretlek“ ; — ha álom lehetnék, mindig 
szerelmet mesélnék lelkednek, hogy a’ mennyország üdvéről álmodjál. — 
Mondd, szeretsz-e igazán ? ’s ha igen, ne csald meg keblem legszentebb 
érzeményét; — légy hű Tibor, mert lásd, a’ hűség az, mi a’ szerelem édes 
álmait valóvá teszi, ’s nem öröm-e az, ha álmodat vagy reményedet való
sulva látod ? — Légy hű Tibor!

— Tudna-e hűtlen lenni a’ virág a’ harmathoz, melly neki enyhet, 
éltet ad ; a’ naphoz a’ föld, melly egyedül tőle kapja világát ’s éltető 
melegét: tudna-e hűtlen lenni a Szeraph az alkatóhoz, ki őt teremtő ’s 
üdvezíté; tudna-e szivem hűtlen lenni hozzád, ki éltem boldogsága, szivem 
reménye, lelkem üdve vagy! ?

— Hát nem hűtlen-e a’ virághoz a’ lepe, melly tőle mézét elrabolja ? 
a’ rózsához az illat, melly keblében születik , ’s mégis elszárnyal; ’s nem 
voltak-e fellázadt angyalok?

— Esküdjem-e a’ fölöttem ragyogó csillagokra ? hogy szeretlek, 's 
hogy hived leszek.

— Ne esküdjél, Tibor, a’ csillagokra; lásd azok is elvesztik fenyőket, 
ha vihar támad ’s a’ fellegek sötét gyászlebeiként eltakarják ragyogó 
arczukat; nehogy szerelmünk egéről is letépje az irigy sors a’ remény 
és boldogság csillagait. Ne esküdjél Tibor! — mert lásd az nem jó; — 
hát esküszik-e a’ gerle kedvesének hűséget ? gyöngy a’ tengernek ? villám 
az égnek, hold a’ napnak, ’s mégis nem hivek-e egymáshoz? — Azért ne 
esküdjél, csak ismételd: hogy szeretsz,... e’ szóban egész mennyorszá
got birok.

— Szeretlek, Irene! — e’ szóval vedd által lelkemet; és e’ szó tőled, 
adja meg boldogságom koronáját, mellynek legszebb gyémántja viszon- 
szerelmed. — Igen ■> Irene! szeretlek hűn a’ sírig, még a’ túlvilágon is, 
mert szerelmünk mint a’ lélek halhatatlan. Válaszolt a deli ifjú, ’s átölelte 
karcsú derekát Irénének, ki szép volt mint egy pünkösdi rózsa, melly 
szépségének még egy levelét sem veszté el. Nyílt márvány homlokán ’s 
tiszta pihegő keblén az éjszak hófiivataga röpült át; — rubin ajkain a’
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kelet gyöngyei ragyogtak, ’s liliom arczán a’ tavasz virágai mosolyogtak. 
— Szemében a’ dél forró napja égett; ében haja az éj fátyolát idézte föl; 
gyengéd vonásain a’ szemérem hajnalbibora játszódott.— Szép volt Irene, 
mint egy tünde királynő, kinek szellemarczát mesés fényben aranyfelhők 
lengik körül, ’s rózsák helyett csillagból font koszorú övedzi homlokát; — 
ártatlan volt mint maga az ártatlanság képzete, ’s tiszta mint liliom, 
mellyet még nem szeplősíte meg ’s nem forrázott le az ősz dere.

Kis rózsaszinü ujjaival elsimítá az ifjú magas homlokáról a’ dús szőke 
hajfürtöket, ’s mint szunyadás simult férfias keblére, kinek szive hangosan 
vert, szerelem dagasztotta, érzeményei hullámoztak, mint tenger; lelkét 
a’ mennyország angyalai lengék körül úgy érezé, mert üdvezűlve volt 
szerelme által.

— Lelkem álma, szivem boldogsága, Irene! — folytatá az ifjú, ’s 
magasztos szerelem-szülte lángoló arczkifejezéssel nézett a’ hölgyre, ’s 
imádott vonásain kémlelte érzeményeit, — láttál-e már gerle-párt, vagy 
galambot csókolódni ? Ha igen! úgy tudhatod, hogy a’ természet a’ szere
lemnek néha szavak helyett jelt adott, hogy azon boldog érzetet, mi a’ 
kebelt dagasztja, mit nyelv ki nem mondhat, azt egy édes jelbe összefor- 
raszsza, ’s e’ jel a’ — csók. Hisz’ láthatód, hogy a’ csermely tiszta gyöngye 
is csókolódzik a’ part virányival; — a’ lanyha szellő is megcsókolja, 
körülröpkedve a’ tavasz új magzatit, a’ mezők tarka gyermekeit; — hát 
a’ nap gyémántsugára nem csókolja-e fel a’könyet a’ rózsa kebliből? Azért 
Irene, koronázd meg boldogságomat rubinajkad édes csókjával; engedd, 
hogy szűz ajkad bíborával szívhassam át lelkedet. Adj egy csókot, ’s én 
azt nem adom a’ világ minden boldogságáért, az élet minden gyönyöréért.

— Istenem! ha tudnám, Tibor, hogy egy csókban lelkem átröpülhet 
lelkedbe, — felelt a’ hölgy mosolygva, ártatlanul, — ha tudnám, hogy 
csókommal boldoggá tehetlek , úgy én csók szeretnék lenni, ’s mindig 
ajkadon csüngnék; — de lásd, Tibor, az csak pillanatnyi kéj , egy rövid 
csattanás, ’s aztán elröpül, mint minden földi öröm, melly szülőjével, a’ 
perczczel, sírba száll; azért illy hűtlen követnek szárnyaira nem bizom 
lelkemet; azután a’ léleknek nem a’ csók, hanem a’ szerelem a’ szárnya, 
melly égbe felvezet.

— Igaz, Irene! Szerelmünk mennybe varázsol —viszonzá az ifjú — 
de a’ csók lelkedet telkembe lehelli á t , bár ha csak egy perezre; — de 
mondd, ki tudná elbirni azon mennyei kéjt hosszabb időre ? hisz’ szivem 
— élvezve e’ magasztos üdvöt — örömében szakadna meg; illy boldogságot 
még a’ mennyben sem lehet képzelni, azért csak egy rövid pillanatra kérem 
át lelkedet, hogy azt megint visszaadhassam!

’S a’ szende hölgy szemérmesen nyujtá rózsaajkait az első szerelmi 
csókra, ’s elpirulva lesütötte éjsötét szemének csillagát.

Az ifjú arczát a’ megelégedés sugára lengé körül, ’s véghetlen bol
dognak érzé magát, mintegy felkent király gyémántos koronájával, mert 
birta a’ határtalan szerelem birodalmát.
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— Nem adnám, Irene! — folytatá beszédét lelkesedve az ifjú, 
— szerelmedet a’ nagy tenger minden gyöngyéért, a’ világ öt részéért; 
vagy inkább azt mind szeretném birni , az eget , földet , napot, 
az egész világot, bogy mind neked adhatnám szerelmi zálogul. — Nincs 
földi hatalom , mi elválaszthatna egymástól és szivemtől , mert az 
egygyéforrt szerelmünk által, mint a’ tenger egyik cseppje a’ másikkal. 
Nincs nálam boldogabb a’ földön, mert magát a’ boldogságot birom; nincs 
olly erő ’s hatalom, mi keblem szentségétől, szivem szerelmétől megfosztani 
képes lehetne. Mondd még egyszer, Irene! szeretsz-e ?

— Istenem! ha te, Tibor, rózsa lehetnél, én meg harmat, akkor 
mindig kebleden ülnék; ha én patak lehetnék ’s te virág , mindig ölelő 
karjaimon ringatnálak álomra; ha te zöldelő bokor lehetnél, én meg 
fülmile, akkor mindig szerelmet énekelnék neked; és ha te ég lehetnél, 
én meg csillag, soha le nem tűnnék kebledről. Szeretlek Tibor, mert 
szerelmem véghetetlen, mint az idő, ’s örök, mint az üdv. De te azt mondád, 
hogy nincs hatalom, mi elválaszthatna szivedtől ? — hát a’ sír ? ?

— Igaz, hogy a’ sír sötét bölcsője földi boldogságunknak — felelt 
Tibor—, de nem örök szerelmünknek. A’ kín, a’ szenvedés elhal itt a’ 
reménynyel együtt; a’ nyomor nem veri föl csendünket; az emlékezet nem 
nyugtalanítja porainkat; a’ sziv, melly előbb lángolt szerelmében, itt 
elhamvad; a’ kebel, a’ magasztos érzemények birodalma, romba dől; — 
de a’ lélek, mint maga az isten , ki önképére teremté az embert, halha
tatlan ; azért nincs hatalom, mi tőled elszakítani képes lehetne, mert 
szerelmünk örök, mint az Isten, ’s véghetetlen, mint az üdv. De hagyjuk 
a’ sírt és halált, ’s beszéljünk a’ szerelem boldogságáról. Irene! te egész 
elkomorultál, bús kezdesz lenni, szólj, szivem virága, mi lelt?

— Még van más is , édes Tibor — felelt a’ hölgy bánatos hangon — 
ki széttépheti reményeink zöld koszorúját, ki leronthatja boldogságunk 
mennyországát; van, ki irgalmatlanul széttörheti lelkünk édes álmait, 
szerelmünk drága gyöngyeit, és ez . . . atyám. Tudod, hogy ő téged 
gyűlöl, nem szívelhet ’s ellenzi szerelmünket.

— Tudom, Irene, hogy atyád engem gyűlöl — válaszolt az ifjú 
szomorú arczczal — ’s miért? mert szegény vagyok. Hát méltó-e meg
vetésre a’ hernyó azért, mivel a’ természet neki is, mint a’ tarka lepének 
nem adott aranyos szárnyat, hogy röpülhessen, ’s hogy csak mászni 
kénytelen; nem a’ hernyóból lesz-e a’ lepe? nem egy anyag mind a’ kettő? 
Méltó-e a’ szegény a’ gyűlöletre azért, hogy a’ sors nem engedte selyem 
kárpitos biborágyban születni ? Nem vagyunk-e mindnyájan emberek, 
nem egy földből teremteténk ? — Önző világ, nyomom előitélet! Hát a’ 
szegénynek nem lehet-e olly nemes szive, tiszta keble ’s mívelt lelke, mint 
a’ nemes vagy gazdagnak, kit a’ vak sors véletlen boldoggá tett még első 
lehelletével, ki kényesen neveltetve, bal elvekkel tölt fővel, nemtelen 
érzésű szivvel ’s míveletlen parlag lélekkel büszkén megveti, lenézi a’ 
szegényt, ’s csak azért, hogy nem született, mint ő, biborban, hanem 
rongy darabokkal fedett szalmaágyon. — Hát nem vagyok én gazdag?



hisz’ a szív tisztasága, a’ lélek ártatlansága legfőbb kincse az embernek, 
nem birok-e ezekkel ? nincs-e becsületem, józan értelmem és eszem , jó 
lelkem ’s tiszta öntudatom? nem birom-e szerelmedet, Irene! szerelmedet, 
mellyet nem adnék Brazilia minden gyémántjaiért ’s India drága gyögyei- 
ért, nem az egész világért? Te szeretsz, Irene, ugy-e ? ’s gazdagabb 
vagyok sziveddel, mintha annyi országgal biró király lennék, hány csillag 
van az égen.

— Hogy szeretlek lelkem mélyéből, Tibor, az olly való, vala
mint igaz, hogy egy élő Isten van; ’s hogy szerelmed nélkül e’ kebel 
puszta, mint a’ kopár letarolt mező, mellynek virágait elhordá a’ romboló 
vihar: — bogy nélküled szivem sötét, mint a’ sír, mert te vagy lelkem 
napja; hogy inkább meghalok, vagy a’ fájdalom szaggassa szét lelkemet, 
mint sem nélküled egy perczig is élni kívánnék. De lásd, félek mégis, hogy 
boldogságunk egére villámos fellegek fognak nehézkedni; — azért légy 
állandó, ha feltámad a’ szenvedés vihara. Atyám kimondhatlan haragszik 
rád; ha most megtudná, hogy itt vagy, tán képes lenne dühében mind
kettőnket megölni; azért kedves Tibor, igyekezzél valamikép atyámat 
magad iránt kibékíteni, ’s akkor boldogságunk teljes leend.

— Mindent, mindent, Irene, szerelmünkért— felelt az ifjú — dol
gozni fogok, hogy kincseket gyüjthessek, ’s hogy atyádtól megnyerhes
sem kezedet, ’s akkor , Irene , mi kimondhatlan boldogok leszünk.

— Mintha lépteket hallanék — szólt ijedten a’ szelid galamb — 
istenem , ha itt találnak! — menj Tibor, menj ! nehogy meg tudja atyám 
ittlétedet, mert még baj érhetne. Isten veled, jó éjszakát.

— Mikor láthatlak Irene ? — kérdé az ifjú, miután a’ hölgy liliom
kezét megcsókolá.

— Holnap a’ templomban! — de menj Tibor, mert féltelek! — Jó 
éjszakát.

— Isten veled éltem őrangyala! — álmadj rólam! —- legyen nyu
galmad édes, mint az üdv. — Jó éjszakát! —

’S egy forró ölelés után az ifjú köpenyébe burkolózva, a’ kert ösvé
nyén , a’ zöld bokrok közt, eltűnt. —

Irene nehány perez múlva, mint a’ szellő, ellebegett, ’s szobájába 
térve, — mintha kün se lett volna , — elő vette imakönyvét, ’s imád
kozni akart: — de nem tudott, mert lelke Tibort kisérte gondolatában.

Az éj néma volt; — a’ ragyogó csillagok felett sötét fellegek leple 
húzódott á t; — a’ szellő ingatni kezdé a’ virágok színes kebelét, ’s a’ fák 
zörgő levelei szakiták meg az éj ünnepélyes csendét.

A’ kert hátulsó ajtaja, mellyen Tibornak távoznia kellett, kissé távol 
volt. Az ifjú, elmerülve szerelme magasztos ábrándjai közt, lassan haladt 
az ösvényen, visszatekintgetve, vájjon nem látja-e még a’ hölgyet, kit 
lelkiüdvezitő angyalaként imádott.—Szivét a’ szerelem mosolygó szeraph- 
jai röpkedék körül. Keble telve volt a’ boldogság rózsáival, ’s a’ remény 
zöld leveleivel. Kimondhatlan boldognak érzé magát, mert szeretett, ’s vi
szont szeretteték.
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Már épen a’ kertajtót akará megnyitni Tibor, midőn egy lövés hal
latszott , ’s ő az ajtóban összerogyott.

A’ bokrok közül egy meredt szemű sötét alak lépett ki, fegyverrel 
kezében, ’s dühösen e’ szókat mormogó tajtékzó ajkai között; No kol
duskirály, hogy tetszik a’ vőlegényi lakoma? — megmondottam, ha itt 
találtak, mint kutyát lelőlek. Légy átkozott nyomorult, — ki leányomra 
mered vetni porban csúszó szemedet ! — Tudom, nem fogsz többé szerel
met koldulni. Menj a’ poklokra!

’S kettőzött léptekkel haladott ki a’ kert másik ajtóján.
Irene a’ kissé távoli csattanás hallatára felszökött helyéből, letette 

imakönyvét, ’s az ablakhoz futott — melly a’ kertre nyílt, — ’s kinézett, 
de kün néma csend volt, ’s a’ sötét fekete fellegeken kívül semmit sem 
láthatott. A’ szél jobban kezde dühöngeni, ’s a’ fáknak ágait megrázta;
— koromsötétség tátongott előtte, ’s egy csillag sem volt látható. A’ szél 
zúgása nagyobbodott, ’s vihar ordításai közé iztóztatón vegyült a’ röp- 
kedő halálbagoly sivitása. A’ villám, mintha az ég nyilt volna meg, rémes 
halvány fénynyel kezdé megvilágitni a’ bérezek ormait, ’s kékes czikázó 
lánggal futotta át a’ koromsötét fellegek foszlányos széleit; — a’ menny
dörgés, — mint haldokló óriás hörgése, bosszúsan zúgott a’ villám után, ’s 
nagy csattanása felorditá az egész természetet nyugalmából, ’s félelemmel 
tölté el még az elbújt madarat is. —

— Istenem mentsd meg őt, lelkem boldogságát. Ha az lövés volt!
— akkor ő . . . . nem nem! bizonyosan a’ szél csapta be valamellyik 
nyitva hagyott ablak, vagy ajtó szárnyát. Hisz az óta már messze van. 
De ha még is lövés lett volna ? — aggódék a’ szende angyal — istenem! 
ne fossz meg egyedüli boldogságomtól; — tartsd meg őt szivem szerel
mét. — ’S nyugtalan lélekkel a’ villám és szél elől hirtelen becsukta az 
ablakot; — ’s imája után nehány perezre selyem vánkosi közé merült; — 
de nem jött álom bársony szempilláira , mert Tibor szüntelen előtte lebe
gett képzetében.

II.
Az éji vihart nyugalom váltó fel; — a’ nap gyenge fehér felhők 

közt füröszté meg aranyos sugárait, — ’s mosolyogva küldé szét azokat, 
hogy kibékítsék a’ vihartól kifáradt természet kebelét. — A’ lanyha szellő 
a’ lombos fák zöld leveleiről lerázta az eső nagy gyöngycsepjeit, — 
mellyek újra megöntözék a’ szikkadni kezdő föld smaragd szőnyegét, — 
mellyen ezer haldokló virág feküdt leszaggatva a’ szél karjai által. — 
A’ csattogányok örömteljesen röppentek ki kisded fészkeikből, ’s meg
rázva síma szárnyaikat a’ hintázó ágakon háladalt zengtek a’ gond
viselésnek , ki őket ’s kisded fészküket a’ viharnak vészitől megőriző. Az 
egész természet megifjudott ’s édes nyugalom ünnepe fogá körül a’ nagy 
mindenséget. —

Csak Irene egyedül nem volt nyugodt, ő, a természet legremekebb 
virága; — felette is átviharzott a’ nyugtalanság sötétes fellege, melly a’ 
féltés, ’s balérzet villámait keblében hordozá. Mint máskor, most nem
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álraodhata a’menny boldogságáról, a’ szerelem csillagairól, mert lelkét egy 
baljóslat, ’s vészes előérzet vihara rázta meg. Nem tudott egész éjjel 
elalunni, mert mindég Tibort látta azon perCzel elővarázsolva, midőn 
neki jó éjt mondott; — majd haldokolva, véresen, mintha kitárt karok
kal feléje ezt kiáltaná: Irene! isten veled örökre , én érted meg halok, 
— ’s illyenkor a’ szép angyal megrázkodva el akará űzni a’ rémes álmát, 
melly szemében a’ fájdalom ’s kétségbeesés vérgyöngyeit hozá fel. Resz
ketve nyujtá fel fehér márvány karjait imára egybe kapcsolva az ágya fe
lett függő isten-emberképéhez, ’s ágyában térden imádkozni akart buzgón, 
fennszóval, Tiborért, ’s szerelmük boldogságáért, — de imája közé 
gyakran vegyültek e’ szavak: Tibor és szerelem. Imáját gyakran félbesza- 
kitá a’ gondolat: hogy milly boldog lenne ő , ha atyja nem ellenzené 
szerelmüket. Majd elmosolyodva kedvesének csókot külde — ’s jó éjt 
kívánt. Mintha kissé megnyugodt volna, leeresztő kis fejét selyemvánko
sára, ’s megint alunni készült; — szemeit erővel összeszoritá, — de kép
zelődésszülte rémvázokat látván , megint felnyitotta, sóhajtott, ’s keblét 
megfoghatlan kétesérzet kinozá, igy az egész éjét nyugtalan tölté el.

Reggel az ébredő nap gyémántsugára, melly szétüzé a’ viharos felle
geket, — belopta magát az ablakon Irene szobájába, ’s a’ hölgy bársony 
szempilláin nyugodt gyenge percznyi álmát csintalanul elrabló. Mint a’ 
mosolygó rózsa, melly keblét megnyitja a’ nap csókolódzó sugárinak, úgy 
ébredt fól Irene is, ’s köszöntő a’ csillagok királyát, melly elüzé nyugtalan 
éje rémes álmait.

Gyorsan felöltözött, egész fehérbe, mint hattyú, ’s készült az egy
házba menni reggeli imára , mert a’ templom tornyáról a’ harang ezüst 
hangja átzengé az egész határt, ’s ott, hol isten van jelen, meglátja 
Tibort, lelke üdvét ’s nyugodt leend.

De szobája ajtaja megnyílt, ’s azon atyját látá belépni , kissé dúlt, 
de mégis mosolygó képpel.

— Jó reggelt, kedves atyám! üdvözlő a’ szende gyermek a’ belé
pőt , ’s kezét megcsókolá.

— Jó reggelt gyermekem! — felelt a’ mogorva atya ’s egy kar
székbe veté magát, — hogy aludtál ?

— Nyugtalan éjem volt, a’ szüntelen mennydörgő ég, ’s czikázó 
villám háborítottak, ’s én igen féltem.

— Gyermek vagy még, — ’s nem tudod, hogy néha a’ villámnak 
is kedve jön tánczolni, — ’s az égnek ordítani. De hová készültél?

— A’ templomba kedves atyám!
— Hadd e l , — ne menj ma — mert nagy hírt akarok neked mon

dani.
— Örömmel hallom, jó atyám!
— Irene! te menyasszony vagy — mondá nevetve az öreg.
— Istenem ! kiáltafel a’ leány ijedten — én, mennyasszony? nem, 

nem soha. ’S a’ vőlegény ? kérdé reszketve.
— Gyermek! ismersz engem. Jól tudod, hogy mit akarok, annak me g
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kell lenni! — No de halld csak — monda az atya magát mérsé
kelve , — tegnap kaptam levelet Pestről Cseleg barátomtól, ki vöm
nek ajánlja báró Starner Vilmos urat, ki igen gazdag, ’s becsületes 
ember, ’s azon felül báró , ’s te kis bárónő, tudom, vőlegényed nem veted 
meg. O talán még ma megérkezendik, ’s kezed megkéri, ’s mivel igen 
sietős dolgai vannak, azért az esküvő is csakhamar kell, hogy végbe men
jen , — talán holnap vagy holnapután, — azért kedves leányom készülj 
a’ bárót üledékesen elfogadni, ’s neki megtetszeni; — sok jószága van, — 
a’ mint barátom Írja, — mert ő látta, ’s kezeskedik róla. Millv kimond- 
hatlan öröm nekem báró vöm leend, — ’s leányom bárónő ; kell-e ennél 
nao-vobb boldoo;ság ? — De mi ez ? Irene, te nem szólsz ? -— nem is ör- 
vendesz? Miért van köny szemedben? Ah értem: az öröm könyüi azok 
ugy-e kedves gyermekem? —

A’ hölgy e’ hír haUatára, mint márvány szobor,megmerevülten állt; 
— arcza elsáppadt, mint a’ fogyó hold ; egészen öntudatán kivül volt, — 
csak a’ köny, — melly orczáján elolvadt gyémántként futott le — jelenté 
hogy él. Görcsös fájdalom szorítá össze kebelét, — szive verése elakadt, 
’s ajka elnémula.

— No’s Irene! hogy tetszik a’ hír? Te kedves kis menyasszony 
válaszolj. De mi az? te nem felelsz? te hallgatsz? nyisd meg már szá
dat ! rivalla rá a’ kegyetlen mérges atya.

Irene megrázkodott, a’ vér arczába szőkéit; könnye záporként meg
eredt ’s holt sikoltással atyja lábai elé borult.

— Atyám! ha istent ismersz, úgy rajtam könyörülsz! hallgass 
meg engem , gyermeked; — hisz a’ világteremtő atya is meg hallgatja a’ 
könvörgő bűnöst; — ne tedd szerencsétlenné leányodat — rimánkodék a’ 
zokogó ártatlan angyal, térdein csúszva atyja lábai előtt, ki őt eltaszitá 
magától — ne áldozd fel jövendő boldogságomat, — ne kényszerits olly 
férfiúhoz nőül mennem, kit nem ismerek; könyörülj rajtam, kedves jó 
atyám, ki leányodat mindég szeretted, ne kívánj lehetetlent!

•— Gyermek! tudod akaratóm szilárd és változhatlan; azért haszta
lan minden könyörgés. En úgy akarom, meg kell lenni, — dörgé hara
gosan az atya, — abban nincs semmi lehetetlenség! te leányom vagy, ’s 
engedelmeskedned kell. Azt mondád: nem ismered a’ bárót ? — majd meg 
ismeritek egymást, ha neje leendesz ! — azért készülj őt elfogadni, kü
lönben elűzlek házamtól, ’s megtagadlak, hogy nem vagy gyermekem. —

— Jó atyám: küldj inkább kolostorba, — rimánkodék a’ hölgy még 
mindég zokogva, — csak ne kívánj lehetetlent. — En egy idegent, kit 
sohasem láttam, nem szerethetek; — inkább megvallok mindent! Halld, 
én egy mást szeretek, ki nélkül az élet valódi pokol, ki lelkem üdve , szi
vem szerelme, mindenem.

— Ugy-e ártatlan gerle, tehát mást szeretünk ! — gunyolódék az 
öreg. — Kiért megveted a’ gazdag bárót ’s atyád akaratát, jól tudom : 
ki az. Az a’ nyomorult koldus, ki tégedet alamizsnaként akar elkol
dulni, ’s gazdagságom után vágyik. — Ugy-e szép kisasszony tele
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zúgta kis holló fejét ostoba szerelmi ábrándokkal ’s regényes képzetekkel 
az a’ szavakban gazdag szemétdomb. — „0  egyedül lelkem üdve, szi
vem szerelme, mindene“ — azt mondád! — E’ szavakra is tán ő tanitott. 
Jól van kedves kisasszony, legyen hát szived szerelme, — légy neje, kol
duljatok 's éhezzetek együtt. — Légy övé, — de vidd magaddal me
nyegződ ajándokául atyai átkomat. Kitagadlak mindenemből, soha gyer
mekem nem valál, mert esküszöm: inkább vízbe dobom minden kincse
met, mint sem a’ nyomorult koldus azzal hizlalja meg kiéhezett gyomrát,
— nem adnék egy fillért neki, ha tudnám , hogy vele az éhhaláltól, vagy 
a’ bitófától szabadítom meg. — Nem, — itt inkább lábaimmal taposlak 
szét tégedet, mint egy haszontalan férget, mint sem megengedjem, hogy 
egy pór csak ujjal is illesse ősi családom ’s nemesi nemzetségem utó sar
jadékát. — Nem engedem bemocskoltatni nemes családom fényét egy 
nemtelen pór bitang által. Azért intelek, leány, ne hozz ki béketürésem- 
ből, mert haragom ’s bosszúm kimondhatlan leend; — vigyázz, nehogy 
vége iszonyatos legyen, mit magam sem akarnék. Neked engedelmesked
ned kell, mert én atyád parancsolom azt. — A’ báró megérkezend, őt jól 
fogadod; kezed megkéri, te minden vonakodás nélkül átigéred,’s holnap
után lesz az esküvő. — Irene úgy legyen! különben reszkess. — ’S a’ 
haragos atya távozni akart — leányát magától eltaszitva. —

— A’ mindenható istenre kérlek, atyám, hallgass meg ’s könyörülj,
— rimánkodék a’ zokogó hölgy — nem lehet tennem: inkább ölj meg
— de Tibort szeretem, ő birja eskümet, ’s nélküle a’ földön élni nem 
akarok! —

— Leány! utoljára mondom, hogy minden úgy legyen, mint paran- 
csolám, — rivalla rá az öreg, szikrázó szemeit a’ kétségbeeső leányra me
resztvén , ’s ökleivel fenyegetve, — különben nemesi becsületemre, iste
nemre mondom: szétszaggatlak. — Yesd ki Tibort, azt a’ gaz fattyut, 
eszedből, úgy sem fog többé szerelmet hazudni neked, az este gondoskodtam 
róla, hogy többé ne álljon terveim útjába !

— Szent isten! atyám iszonyút kezdek sejteni — sikoltá ijedten 
Irene reszketve, — mit tettél Tiborral? atyám hová tetted őt? — A’ 
tegnap esti lövés a’ kertben! — igen, te megölted Tibort ? Ha igen, úgy 
jer: tépd ki szivemet, ’s áldani foglak, atyám. Tibor meghalt — akkor 
leányod nincs többé. — ’S öntudatlan összerogyott.

(Folyt, köv.) B e n e d e k J ó z s e f .

RÓZSAVÖLGYI HALÁLÁRA.
Vén muzsikus, mit vétettem én neked?
Hogy mindig csak szomorítasz engemet! 
Keseregtem, mikor szólt a’ hegedűd,
Hejh nem szól m ár, ’s ez nekem még keserűbb, 
Ez nekem még keserűbb!
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Régi sorfa magyaroknak a’ bánat,
E ’ nélkül már tán élni sem tudnának,
Ha már igy van, ébredj fö l, vén barátom ,
Hadd búsuljunk legalább a’ nótádon,
Pladd búsuljunk nótádon!
Furcsa nemzet biz a’ magyar, hiába,
Nem igen néz se’ előre se hátra ,
Elfeledte, a’ mi történt ezelőtt ,
A ’ jövő meg? bánja is ez a’ jövőt,
Bánja is ez a’ jövőt!
Egyszer ember csak a’ magyar , mikor a’
Fülét szívét megtölti a’ muzsika,
Könnybe lábbad a’ két szeme ollyankor ,
Eszébe ju t a’ siralmas haj dánkor,
A ’ siralmas hajdankor.
Sirathatjuk is a’ múltat , Mohácsot,
Kiket ott a’ török fegyver levágott,
Ha őket eltemették von’ rendesen ,
Húsz ezer sír állna ottan egy helyen ,
Húsz ezer sír egy helyen!
És mikor már kibusultuk magunkat ,
Megfeszítjük lelkünket és karunkat,
És ha akkor ott volna az ellenség,
H a még annyi volna is , mind elesnék,
Mind egy szálig elesnék!
Akkor aztán bízni kezdünk magunkba,
Hogy telik még mitőliink is nagy m unka,
Hogy kivirít még a’ magyar nép fája,
’S lombjait majd isten ember csodálja ,
Isten ember csodálja! —
Ébredj föl vén muzsikus, vén barátom ,
Hadd búsuljunk ’s lelkesedjünk nótádon ,
Ollyan isten igazában tudtad t e ,
Hogy hol fekszik a’ magyarnak a’ szive,
A’ magyarnak a’ szive.
Mért hagytál el? hiszen mi rád nem untunk,
Pedig veled ötven évet mulattunk,
Gyere vissza, áldom azt az istened,
Kezdd el ú jra, kezdd el azt az ötvenet,
Kezdd el azt az ötvenet. — —
Addig h íttam , hogy sírjából megjelent,
Megjelent, de csak addig volt idefent,
Míg kezével hajlékára mutatott . . . .
Mi van benne? hegedű és koldusbot,
Hegedű és koldusbot! P e t ő f i  S á n d o r .

MAGYAR ÚTI KÉP.
Az országúton jö tt, láttam messziről, 
Csak úgy ténfergett le a’ közepiről. —
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Sallangós acskó lepi oldalát;
Cserepes ajka tart nagy csutorát;
Zsíros bajuszát belepte a’ por,
Égett orczáján — tíz-busz itcze bor.
A ’ szemöldöke vastag, fekete,
Káromkodás morog redőibe,
Kezében a’ hosszú bő ing alul 
Nagy nyíri fütykös húzódik, vonul,
’S csak sarkantyújának köszönheti,
Hogy nem visszára lépnek lábai,
A ’ nyaka lityeg-fityeg , lóg , mozog,
Feje, mint egy disznótok tántorog :
Az egész, mint a’ megbomlott kereg 
Előre hátra típ-láb, őgyeleg . . . .
’S hogy ember, csak onnan gyaníthatám 
Mert hozzám értekor így köszönte rám :
,Há hé . . . .  a’ ki áldója van! . . .
Ha’ próbálom meg rajtad a’ botom . . .‘
’S szemembe néz, hahogy vagyon mivel 
’S vátig dörgölte piszkos öklivel 
El-leborozott veres szemeit ,
De én — — megódtam lábam kerekit . . . .
Kitértem neki; Krisztus is kitért,
Látszik a’ tejúton máig merre tért . . .
’S midőn oldalvást nézém: ki fia? —
Egy bocskoros nemes — a t y á m f i a !  —

T ó t h  E n d r e .

VASÁRNAPON.
i .

Szép vasárnap d é l e l ő t t  vau. 
Utcza hosszat sürg a’ nép — 
Mondhatatlan életkedve 
Minden gondját elfeledve 
A ’ kis szentegyházba lép.
Istenem ! milly boldog álom 
Öntudatlan élete,
Nem t u d á s  ád boldogságot,
Bár vezérli a’ világot;
Te a’ s z í v n e k  é r z e t e !
És belépek köztük én is :
Végig száll pillantatom — 
Könnyek égnek két szememben, 
Hogy mit érzek most szivemben ? 
Én azt meg nem mondhatom !
És imába mélyed a’ n ép , 
Összefonvák a’ kezek . . . .
,S elmerengvén áhítatban

Nem gondolja, hogy titokban 
Én m i a t t a  könnyezek.
Boldog míg nem érzi sorsát;
De a’ kor meghívja őt:
A ’ természet könyve t á r v a  — 
Isten, isten adj ez árva 
Népnek addig é s z t ,  e r ő t !

II.
Szép vasárnap d é l u t á n  van: 
Utcza hosszat sürg a’ nép — 
Mondhatatlan életkedve ,
Minden gondját elfeledve 
A ’ kis szentegyházba lép.
’S hozzád sóhajt buzgalommal 
Igraz ságnak istene !
’S megbocsátván bűneinket 
Testvérének mond bennünket.
Kik v é t e t t ü n k  e l l e n e !  . . . .

S z e l e s t e y  L á s z l ó .
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ERDÉLYHONI KÉPEK.
III . Kép .

A’ HÁROM PA TIEN S.
(Folytatás.)

— ’S mióta szenved nagyságod kara?
— Csak tegnap ó ta , — de elmondom az egészet: hogy történt.
— Méltóztassék, kérem.
— Tegnap . . . .  Sárhelyt voltunk, Sütő Lináéknál ; ott volt még Ga- 

lamby Arthur , és Jenőy Ákos. — A ’ többek közt szóba hozatott a’ Sütő Lina 
lovaglása, és hogy már négyes fogatot is tud a’ lovagláson kívül hajtani. —- 
Arthur és Ákos mindketten megadták, hogy én is jól hajtok ; de az elsőséget 
mégis Lina részére szavazták. — En nem akartam szóval versenyezni, tettel 
akartam megmutatni, hogy jobban hajtok, mint Sütő Lina; tehát felszólítottam 
a’ társaságot egy sétakocsizásra, úgy hogy én hajtsak. Indítványom elfo
gadtatott.

A’ négyes fogat előállott. —
Én a’ kocsis helyén Galamby A rthurral; Lina Jenőy Ákossal benn a’ 

kocsiban ültek. —
Megindultunk; de alig hogy a’ főtérre értünk , méltóságos Izéné kapujá

ból egy csomó szemetet ép’ akkor öntöttek az utczára, mert ezen a’ . . . .  Sár
helyt mindent is az utczára löknek. —

— Én is sokszor tapasztaltam ezen szép szokást.
— Ekkor az ostorhegyes megijed, ’s a’ gyeplős felé ugrik. —
— ’S a’ gyeplős mit csinált kérem?
— H át én az ostorhegyest helyre akarom húzni, de hirtelen a’ gyeplő 

szárát elvétve, — azt még jobban a’ gyeplősre huzom, — most az ostorhegyest 
a’ rúd vége megüti, mire ez rugdalódzni kezdett.

— Átkozott ostorhegyesse!
— És a’ rudast megrugta.
— ’S a’ rudas , kérem mit csinált ?
— A ’ rudas azért helyt á llo tt; hanem a’ gyeplős egészen visszafordult, 

’s a’ rudat a’ nyergesre h ú z ta ; ekkor a’ hámfa a’ nyerges lábát meg
érintette, mire ez is iszonyúan rúgni kezdett. De mindez csak perez müve volt, 
úgy hogy Arthur és Ákosnak: alig jutott annyi idő, hogy leszökhessenek, a’ lo
vakat megtartandók. Mi csakugyan sikerült, és egy másik perezben minden 
helyre volt igazítva. Most én is tüzülve ostort bontottam, ’s vágni kezdettem 
őkeméket, ’s ki egész M. falváig en carrier hajtottam, mig csupa habok lettek,’s 
gondolom , hogy ekkor rándult meg karom. —

— Valójában nagyságos kisasszony, bámulva hallgatám nagyságodnak 
illy kitűnő jeles tulajdonságát . . . .  a’ kocsisi fakkban. Hanem kegyes engedel- 
mével bátor vagyok azt is nagyságodnak kijelenteni, hogy ezen jeles tulajdonsá
gainak igénybevételére, vagy kitüntetésére, a’ ki- és feltalálások e’ dús szelle
mű századában, nem sok élvezeti kilátásra számolhat. — Nem emlékezem, 
hogy olvastam volna, hogy a’ romai circusban nők is részt vettek volna. Kocsist 
pedig a’ legutolsó nemes atyafi is t a r t ; ’s ez által nőjét felmenti ezen kéz- vagy 
nyaktörő mesterség gyakorlásától. —

— De édes doctor ú r, olly időben élünk,  mellyben a’ leányoknak is 
szükség, hogy mentői több tulajdonokkal bírjanak, — mert a’ szegény leány 
sorsa bizonytalan lévén , soha sem tudja jövendőben , minek és hol veszi hasz
nát. — Azért , mint hogy nekem eleitől fogva ,,passióm“ volt férfifoglalkozá
sokhoz is , a’ lovaglás mellett megtanultam a’ lóhajtást is.

— Mennyiben a’ lovaglás az aestlieticába vág, — ’s másfelől a’ test erő
sítésére is némi befolyással van, az ellen nincsen szóm.— De csekély tapasztala

i é
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.som után mondom nagyságtoknak: sok úrhölgyet ismerek, ki leánykorában ki- 
tünőleg lovagolt; ’s ba férjhez ment, az egész aestheticai mesterséget az élet 
nagy lovászmestere azonnal száműzte. — Dámanyergek, amazonruhák stb fel- 
szabdaltattak , — a’ pony szalmára és rúdba került. — Ennélfogva bevallom 
nagyságtoknak, én egy nőben ollyan tulajdonságok kifejtését tisztelem és he
lyeslem, mellyek inkább a’ női szende körbe tartoznak, ’s annak minden ré
szét az élet minden szakán keresztül hasznosan betöltik. — De kocsisság . . . .  
ez nem egyéb a’ nőben, mint a’ hiúságnak a’ legmagasabb foka. —

— Már édes doctor ú r , a’ vélemények különbözők a’ mi szellemi és testi 
tulajdonságainkról; a’ szerint, a’ mint az önző férfi nem engedékeny, — vagy 
féltékenyebb előjogaira, — mondá a’ nagyságos mama. —

— A ’ szerint, kedves nagyságod! mint a’ női hiúságoknak hizelgeni 
nemünkből sokan elég gyávák. — Méltóztassanak megengedni nagyságtok, 
hogy illy őszintén beszélek! De én részemről úgy vélekedem, hogy az anya- 
természet a’ férfi és női nemet nem egyforma szellemi és testi tulajdonokkal 
felruházva bocsátotta, — a’ nem egyforma, ’s egymástól merőben különböző 
elébök szabott úton,  — röviden: más a’ hivatása egy nőnek, más egy férfi
nak. — ’S előttem bárkiben azon szellemi és testi tulajdonok érdemlik a’ tisz
telet szavazatát, mellyek a’ természet kiszabott utján haladva úgy tökélyesít- 
tetnek, hogy azokkal mindenha és hol a’ haza szolgálatjára készen lehetünk.
— A ’ haza nem kívánja jelenben hölgyeitől, hogy kocsisoknak képezzék ma
gukat, sem fiaitól, hogy varró ráma mellé üljenek. — Ezen hiuságszülte sze
repcserélést, kigyjék el nagyságtok, addig is, míg maga magát megbüntetné, 
a’ társas élet irgalmatlanul kineveti. — Gyöngéd nő, és durva kocsisság!! 
nevetséges hiúság..........

— Doctor ú r : kérem hagyjuk ezeket; — mondá bosszúsan Haricskayné 
nagysága — kérem leányom kezét megnézni ; ’s azzal a ’ szobából kiment. —

— Kisasszony , könyörgöm szép karját !
— Az idenyujtott kart megvizsgálva , igen bájoló gömbölyűnek ta

láltam , pedig a’ könyök izülésben csakugyan volt egy kis nyoma a’ tegnap 
okozott, de már múló félben levő daganatnak. —

Most ujj ómat homlokomra téve, a la Ludas Matyi patiens Döbrögi úrnál,
— kis gondolkozás u tán , mialatt Haricskayné visszatért: „no semmi baj ! — 
mondám — csak sárga agyagos földet kell sós eczettel össze gyúrni, ’s azzal a’ 
daganatot jól be kell kenni; ’s mihelyt a’ hol szárad, oda fxússet tenni — ’s 
igy két nap múlva, kedvencz foglalkozását, a’ kocsisságot ismét folytat
hatja. —

A’ kisasszonya elfordult erre, perse haragosan; a’ nagyságos asszony ha
sonlóan , de duzzogósan. —

Nagyságos asszonyom! esedezem a’ más két patiens kisasszonyokhoz 
igazítani. —

— Ok ezen mellék szobában vannak. —
— Tehát mentünk a’ Nro 2 és Nro 3-ikhoz. —
A ’ Nro 2 vagy is Lóri kisasszonynak, mint ő nagysága nevezte — hom

loka egy fejér kendővel, mellyen nehány csepp vér volt száradva, be volt 
kötve. —

Minthogy a’ Nro 1, vagyis Lotti kissasszonynál a’ női emancipatio arany
korát fényében találtam, — Lóri kisasszony fejét véresen bekötve látván, sem 
többet, sem kevesebbet nem gondoltam, mint a z t: hogy Lóri nagysága bizonyo
san párbajt v itt, valamelly vidéki Arthur vagy Jenő nevű arszlán felett ’s 
azon párbajban volt szerencsés forrongó agya számára a’ felelőt nyerni. — Kü
lönben Lóri kisasszony sem sétált a’ halál árnyékában.

— Úgy látszik, nagyságodnak a’ homloka van megsebesítve?
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— Igen, ma reggel, mikor a’ kamarában voltam — mivel a’ héten én 
vagvok a’ gazdasszony — egv rudacska éles végébe beleütöttem, ’s a’ bőr 
elhasadt.

— Méltóztassék engedni, hogy a’ sebet megvizsgáljam.
A ’kisasszony azonnal a’kendőt leoldotta. A’ seb mintegy hüvelyk hosszú, 

’s egy vonal mélv volt, a’ homlok közepén a’ hajnövés szélébe szaladva. — Azon
ban a’ hajzatnak félhold formára egy félujnyi szélességre a’ homlok körüli lebe- 
retválásából mindjárt tudtam , hogy hányadán vagyunk ezen patienssel is. — 
Megismerve már futólag az ők neveltetési modorukat is, mindjárt láttam , hogy 
a’ kisasszonyka azon utálatos szokást követi, t.i. hogy homlokát b e r e t  v á l j  a.

Rémítő csekély fogalmuknak kell lenni az erkölcsi nevelésről azon szülők
nek, kik leányaiknál az efféle aljas kinövéseit a’ hiúságnak megengedik.

— Kedves nagyságod! a’ betegség gyorsabb és sikeresebb gyógyítására, 
igen sokat, sőt legtöbbet teszen az, ha a’ beteg semmit el nem titkol orvosa 
e lő tt, abból mi betegségét okozhatá. Én úgy találom . hogy ezen seb nem ütött 
seb; azért kérem őszintén megvallani: ugy-e b á r , hogy beretvával vágott ?

A ’ kisasszony nem szólott, hanem úgy a’ párnájába rejtette sebes homlo
kát , hogy a’ párnának két vége feje fölött összecsókolódott.

— Úgy van, dr. ú r , igenis beretvával vágott seb; Lóri leányomnak 
homlokán igen előnótt a’ h a j, mi miatt igen lapos homloka képződött. ’S re
ményiem , dr. úr nem itél m eg, ’s kárhoztat azért, ha a’ minden nőkkel közös 
tetszvágyból öltöző asztalunkon a’ beretvát is használni akartuk; mellyel csak
ugyan szerencsétlenül jártunk.

Most már tökéletesen megértettem ns Harieskayné asszonyságnak egész 
modorát és elveit, mellyeknél fogva leányait az örökös hajadonság zöld elyziu- 
mában, minden tudtán és akaratán kivül bevezette. — Tudva ezt tehát, többet 
a’ nevelési elvekről, hiúságról ’s több effélékről egy szót sem szólottám, a’ sze- 
recsenmosást sükertelen fáradságnak tartván; — csak éppen ennyit mondottam 
meg a’ Harieskayné beretvát-védö szavaira:

— Isten mentsen ! hogy én nagyságodnak leányai körüli tetteinek bírá
latába avatkozzam; hanem csak itt is saját alázatos véleményemet nyilvánítom, 
melly az : hogy az efféle jelenetek, események, a’ hiúságnak és ferde nevelés
nek a legnevetségesebb is , de néha a’ legszomorúbb kinövései is a’ mellett, 
hogy a természet is elébb utóbb meg szokta büntetni szent törvényeinek meg- 
taposóit.

O nagysága arcza erre úgy ki gyűlt, mint egy sepretlen falusi kémény, 
melly alá sok szalmát hordottak; — ’s úgy látszott, hogy száradt torkában sza
vakat keresgél; de én folytattam :

— Azonban a seb nem ollyan nagy; egy kávés csésze tiszta vízben, egy 
kis kávés kalánnyi kappanyor íostvénvt — Tinct. arnicar. — kell vegvítni, ’s 
azzal naponként többször a’ sebet nedvesíteni, mire három-négy nap múlva a’ 
seb eltűnik.

Ezután a Xro o-hoz fordultam ; ez úgy látszott, hogv a’ három közül a’ 
legifjabb és legszebb.

Ágya előtt egy széken mosdótál volt, melly azt mutatta , hogy kisasz- 
szonykánknak belrészei viharzanak. Az ágy fejénél lévő kis asztalkán pedig 
volt egy szivarboríték a’ több holmik között, mellyen nagy betűkkel olvasható 
volt: ,.Damen C i g a r re n “, az asztalka alatt nehány szivarvég mutatta, 
hogy a’ szobát rég nem seperték ki.

Értem! Ezen kisasszonyok kocsisok is, beretvások is, pipások is. Ez 
mégis borzasztó emancipatio Zabházán, ’s igazán vágtatva haladás a’ nagyságos 
nők részéről; ’s nagy ellentét Alvó Gedeon ’s Csökönösy urék conservatismu-

16*
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sokkal. — No hiszen , azon ifju ember sem lenne elfelejtve istentől, ki e’ három 
közül valamellyiket oltárhoz vonczolná.

— Esedezem , nagyságos kisasszony : betegsége keletkezését elmondani ?
— Már két nap óta gyomorémelygésem és főfájásom van.
— Bizonyosan a’ szivar, vagy dohány, mellyet szívott, igen erős volt 

’s az okozta a’ gyomorémelygést és főfájást, — csak úgy találomra ráfogám.
Lina kisasszony — igy hívták — fülig elvörösödött.
— Vallja meg őszintén, nagyságod , nemde pipázott vagy szivarozott?
— Lottiék vettek reá; én semmikép nem akartam — menté magát, kis 

kendőjébe zárva arczát — de ők azt mondák , hogy a’ dámák már mindenütt 
szivaroznak; ’s hogy a’ szivarozás már régi divat a’ felsőbb körökben, miért is 
ők betanulva, engemet is reá vettek. — Tegnapelőtt pedig Galamby Arthur 
nálunk volt, ’s ő is mondotta, hogy már a’ Honderűben ki is van hirdetve, mi
szerint Kolozsvárt olly főrangú hölgyegylet alakult, melly egyenesen Amerikából 
hozatja szivarait, — nemcsak, hanem azt is mondotta: hogy a’ dámák ver
senyt pipáznak a’ férfiakkal, és igy a’ pipázás épen nem szégyen nekünk is, 
’s azért engemet is reá vettek az Arthur ajánlatára, de azóta folytonosan roszul 
vagyok.

Kedves kisasszonykám, a’ Honderű addig is, míg metamorphosisi czélját 
nem érte , sok vadat küldött Pestről Erdélybe ; de azt még sem mondotta soha, 
hogy a’ kolozsvári főrangú hölgyek szivarozó , és szivart Amerikából hozató 
egyletet alakítottak volna, az a’ Galamby A rthur pedig valami kopott füles 
lehet, ki nagyságtokat elámítottá.

— És nagyságod megengedte mind ezeket ? kérdem Haricskayné nagysá
gától.

— Édes dr. ú r , nekünk főranguaknak, bár ha falun lakunk is , nem 
szabad egymástól elmaradni; ezt kívánja a’ bon ton és felső köreink szelleme.

— Már ha nagyságtok felső köri szelleme, ’s meg a’ bon ton azt kívánják, 
hogy a’ nagyságos kisasszonyok pipázzanak, beretválkozzanak ’s kocsiskodjanak: 
úgy semmi ellenvetésem sincs, sőt azon felsököri szellem előtt alsó köri tiszte
lettel veszem le kalapomat. — A ’ mi engemet ille t, én a’ pipázást még férfiak
nál sem tartom valami kedves, annyival inkább nélkülözhetetlen foglalko
zásnak. — Őseink nem is ismerték a’ p ipá t, ’g attól hazát szerzettek; Hunyady 
János, Mátyás sem pipáztak, ’s azért mégis megóvták a’ hazát, míg jelenben 
pipás hőseink félő: hogy dohányért . . . .  adják el azt. A ’ Mezei naptár szerint 
csak 256 éve, hogy a’ magyar pipázik, ’s ezen pipás korszakából a’ história 
nem mutat olly hős tettekre, mint a’ pipátlanból.

— Mit tartok a’ szivarozó és pipázó leányokról, azt ezennel bátor vagyok 
elhallgatni, — csupán egy hazafias kérésemet bátorkodom nagyságtok elé ter
jeszteni : ha már csakugyan a’ bon ton törvénye szerint nagyságtok pipáz- és 
szivaroznak, cselekedjenek annyi honleányi kötelességet nemzeti iparunk irá
nyában, hogy legalább pipázzanak honi dohányt,’s szívjanak belföldi szivarokat.

— Nem gondoltam , hogy doctor urat azért fogom ide szólítatni, hogy 
rajtunk gúnyt űzzön — mondá Haricskayné ő nagysága, egészen a’ bon ton 
tonján.

— Igaz! feledtem kötelességemet nagyságos asszonyom. — Tehát a’ kis
asszonynak mindenesetre gyomrát kell megtisztítanunk, hogy ezáltal az émely
géstől megszabaduljon, ’s igy a’ fejébe tódult vér is elvezettessék.

E ’ végre venni kell : tartarus emeticust 3 la to t; salétromot 1 la to t, és 
keserű sót 4 latot; ’s ezen szereket szinmézzel össze kell gyűrni „nyeleinek“ ’s 
kisasszony egyszerre vegye be — és napjában! — 5-ször annyit, míg hatása leszen.

— Nem! ezt ki nem állhatom tovább! — vága szavamba Haricskayné 
asszonyság egész nemével a’ haragnak és dühösségnek — a’ doctor úr elébb 
bennünket kigúnyol, ’s a’ felett még ostobáknak is ta rt, hogy olly szereket
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rendel, mellyeket a’ lovaknak szoktak adni. — Szegény néhai férjem, ’s meg 
most a’ szomszéd városi Curschmid éppen ezen szereket adták a’ beteg lovaknak, 
mellyeket az úr leányaim számára rendelt, — tudja meg doctor úr: hogy leányaim 
nem lovak, ’s nem is vagyunk olly falusi együgyüek, hogy észre ne vennék 
kicsufoltatásunkat.

— Százszor engedelmet könyörgök nagysádtól! én nem tartom nagysád- 
tokat sem ostobák-, sem lovaknak, de előleg megmondottam, hogy a’ „mennyire 
csekély tudományomtól telik'4, fogom a’ vészt elhárítani, már pedig csekély tu 
dományomtól több nem telik, mert őszintén megvallva, én nem ember-, hanem 
............. állatorvos vagyok.

— Áll -a-t-o-r-v-os! felkiálta a’ körültem levő három inkább erkölcsi, 
mint testi patiens; ’s viszhangozá a’ más szobából a’ negyedik.

— De tán csak nem Bánfytelky? kérdé kis szünet után Haricskayné.
— Szolgálatára nagyságtoknak! igenis, én vagyok az, ki e’ nevet viselni 

szülőim egykori jó kedvéből szerencsés vagyok.
— Oda vagyunk! végünk van ! kedves leányaim , végetek van ! végetek 

van ! kiáltozá Haricskayné asszonyság, miközben magát egy nyugágyra vetve, 
két kezével, mint a’ röpülni tanuló novitius kacsa a’ tó tükrére, a’ térdeire csap- 
dosott. — Ez az az ú r , ki mindent az újságba szokott Írn i, mi vidékünkön 
történik.

— Jaj istenem, hová legyünk ? ! kiáltának a’ patiensek.
— Ki fogja írni , hogy pipáztam.
— Hogy beretválkoztam.
— Hogy jó kocsis vagyok. így sopánkodtak az én patienseim. Én pedig 

nagyot nevettem volna, ha eszembe nem jut, hogy az illy szerencsétlenek inkább 
szánalomra, mint nevetségre méltók.

— No de azt nem fogja tenni, kedves Bánfytelky úr — szóla hozzám az 
engesztelődés és nyájasság legkeresettebb hangján Haricskayné asszonyság. — 
Ugy-e, édes Bánfytelky ú r, lészen annyi gyöngédséggel ’s kímélettel leányaim 
iránt ?

— Ugy-e , édes orvos ú r, nem fogja tenni?
— Oh ne tegye, édes orvos úr — könyörgének a patiens kisasszonyok.
— Ha ígérik nagyságtok , hogy női szende körükben m aradva, lemon

danak a’ pipa-, beretva- és gyeplő-gyakorlatról, becsületszavamat adom, hogy 
soha senkinek sem szólok egyet is.

— ígérjük ! — egyszerre kiáltá mind a’ három.
— No legyetek nyugodtan leányaim, én hiszem, hogy Bánfytelky úr 

szavát tartja. Vigasztald a’ gyöngéd anya leányait.
— Bánfytelky ú r ! egy kis uzsonnára kérem . . . .
T úró, szalonna, zöld hagyma, ribizli, kávé, cseresznye, retek terhelték 

halmozva az asztalt.
— Tejesen vagy feketén parancsol kávét Bánfytelky úr?
— Nagysád kegyéből majd csak a’ cseresznye- vagy ribizliból könyörgök. 

Uzsonnáztunk. — Itt megemlíthetném, hogy most kenyér , majd czukor nem 
volt a’ kávéhoz elétéve; meg hogy a’ kések surlatlanok, asztalkendők szennyesek 
voltak sat , de ez nem illik , hogy valakinek asztalánál jól lakjunk és azután 
megszóljuk, — főleg ollyan helyen, hol a’ házi kisasszonyok lóhajtással, pipával 
és beretválkozással lévén elfoglalva, efféle csekélységekre nem ügyelhetnek.

Még csak azt említem meg: hogy patienseim nem tartották meg Ígéretüket, 
— ki délig kurta,  délután is annak m arad;— ’s e’ szerint további hallgatásra 
én sem voltam köteles. — Búcsút véve Haricskayné felsőköri szellemű házától, 
Están urammal tovább folytattuk utunkat Kolozsvár felé.

E. G e dő J á n o s .
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NEMZETI SZÍNHÁZ.
Febr. 12. S e v i l l a i  b o r b é l y .  Míg annyi lélektelen brillante-compositio

divatczikki gyorsasággal hullatá el festett virágait ’s smaniosoiban elhalva, szín
padi rongygyá lön, addigRossininek ez örök ifjú szerzeménye kedvesen egyszerű 
dallamával, ’s zenéje subjectiv részleteinek harmoniás menetével, mesteri becsét 
’s elragadó hatását régi dicsében fön tudá tartani ; mert a’ classicitásnak nem 
csak felületen fénylő hímporával ékeskedik.

Nem azon vaudeville-i zene ez, melly gyér fényperczei közé halmazát 
szórja az unalmasságoknak,’s nem is azon óriásinak mondott compositiók sorába 
tartozik , mellyek zilált hangtömöttségökben a’ kótafalásnak remekei, ’s execu- 
tirozva saját zajokban fúlnak el.

Rossini Sevillai borbély-ának a’ classicitás bélyegét, zeneegysége adja 
meg. Virágok sorában bizonynyal amaranth leendett, mellynek élénk zöldje, 
átültetve ’s megnyesetvne bár ,  sem veszti el virulását — — mit ma W olf úr 
(gróf Almaviva) ha nem is saját, de Rossini dicsőségére, mindenesetre fényesen 
bebizonyított; ő grófi kényelemmel játszadozott el az énekrészeken, az ,,ad 
libitum“-ok és ,,commodo“-k hű apródokként kisérvén őt mindenütt, — és lön, 
hogy H. Cornélia kisasszonynyal con amore együtt mosolygá ugyan Benza 
jóltalált carricaturáit, azonban a’ második fólvonás végéni kettőst gondolá, éne
kelje már most a’ ki akarja, ’s úgy tett, miként beszéle..............Bizony, bizony,
ha illyes nem Sevillában történnék , kedvem lenne hozzá egy czigánytörténe- 
tecskét elmondani.

Egyébiránt W. úr szaporított fizetéssel ujonszerződött tagja s z í n h á 
z u n k n a k !  — — —

Benza úr comicai erőben kifogyhatlan, mai szerepének minden momentumát 
a’ legügyesebben tudá kiemelni — és hangja sem volt olly törökleányosan fátyo
lozott, mint máskor.

Az est fénye Hollósy C. k. a. volt, Rosinát gyönyörű colorature-jével a’ 
legbájolóbban éneklé , — az égi lebel hullámzásában ’s szövedékében nem tisz
tább , mint csengő fioriturái voltak. Varázsa énekének ismét elragadott, mintegy 
mennyei notturno, Hesperiának narancsligetében zengedeztetve.

Já téka , ha nem mondható is kiszámolt mesterinek, természetes kedves
ségével minden vágyat kielégíte, — láttátok-e, midőn ma a’ szerelmi levélkét 
Figarónak kézbesítésűi á tad á ; láttátok-e azon sylpliideszerü elhajlást, mellyben, 
mint a’ bimbó első fakadásában ki volt fejezve a’ szemérmesség és az eláradó 
szerelem, nem carminfestette pirulás volt ez arczain, hanem a’ hajnal szűzies 
rózsája! — -— —

T i, kik soraimban merev bírálatokat vártok, furcsának látandjátok hideg 
homlokon a’ lelkesülést, legyen azért egyszer ’s mindenkorra megjegyezve, hogy 
vannak zenék, a’ mellyekre nem lehet talleyrandi nyakkötővel menuet-et járni.

Az előadás egészben véve sikerültnek mondható.
Egressy Béni úrnak az opera folytán előadott 2 magyar dala közül a’ har

madik legnagyobb tetszésben részesült.
Az operai szöveg szokás szerint a’ Tinódi nyelvén van átmagyarítva.

D o m in o .
Jan 15. 1848. Zárt ajtóknál adatott: H a m l e t  d á n  k i r á l y f i ;  dráma 

5 felv. irta Shakespeare Vilmos. Valóban boszantó dolog a’ közönségre nézve, 
hogy midőn annyi eredeti jó darabokkal bővelkedik irodalmunk, midőn egy
részről a’ párizsi zugszinházakban megbukott regényes franczia drámák, más 
részről a’ német színpadokon babért és borostyánt kaszált bohózatok halommal 
íéküsznek az igazgatóság előtt: ’s legfőlebb csak az öt, vagy tiz pengő forintok 
hiányzanak fordításra: illy vad géniének siikeretlen ifjúi kitöréseivel kinoztaíik 
minduntalan. De lássuk a’ darab meséjét, hangyán illyes história, mellyben
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semmi titkos ajtó, semmi ősz remete, semmi bikaviadal, semmi napló, semmi 
arczkép és feszület, szóval semmi ki- ’s bebonyolitó szerszám nincs, drámai me
sének nevezhető. Egy dán királyné nem szereti férjét a’ királyt, vagy helye- 
sebbben egy más férfit jobban szeret nála, ’s a’ magyar népdal szerint 

Ki az urát nem szereti 
Nadragulyát főzzön neki,

valahol mérget terítvén azt kertben alvó férjének fűiébe önteti, ki a’ miatt nem 
csak megsüketűl, hanem meg is hal. Mellesleg jegyezzük meg, hogy kételke
dünk : miszerint valaki fülbe öntött méreg által meghalhasson, miből ismét az 
következik, hogy Shakespeare barátunk bajosaii értette az orvostant. Boldog
talan ! az orvostant sem érti, és mégis verset, mi több, drámát akarna Írni. 
Nem sokkal hihetőbb fogott volna-e lenni, ha eledelét, ha mécse olaját mérgezi 
meg, mi által évekig tartó ’s lassú sorvadásban múlna ki a’ király, ’s egy varjú 
sem károgna u tána! Na d e , ha egyszer hamar kellett a’ menyecskének az öz
vegység. Megtörténik tehát a’ gyilkosság, nem tudja senki, ,,a’ ki tudja az sem 
mondja“ ’s az egészből semmi komédia nem lenne, Hamlet csak olly békésen 
fogyasztaná hetven, nyolczvan évig a’ sült kappant és portersört, mint más be
csületes keresztyén ember, ha a’ dolog hogy, hogy nem ? Shakespeare öcsénknek 
tudtára nem esik, kinek aztán kedve jött egy pár család boldogságát sine fine 
szétdúlni. ’S ezt annál oktalanabbul cselekedte , minthogy jelen esetben épen 
nem volt joga tragicus véget csinálni, hiszen a’ királyné a’ mit te tt, merő sze
relemből tette, ’s érte nem büntetést, sőt jutalmat érdemelt volna. De igy van 
az, ha az ember jó példányok után nem jár. Meglátszik szegény ironczon, hogy 
sohsem olvasta azon magyar eredeti színmüvet, mellyben a’ szerető megöli a’ 
törvényes férjet, ’s elveszi a’ nő t , kihez egyszer pap hire nélkül kötött házas
ság kapcsolta volt, és máig is élnek, ha meg nem haltak. — Megtudja hát, 
mondom, a’ dramafirkász a’ dolgot, ’s legott abban fő a’ feje, mikép adja azt 
hírül Hamletnek, a’ megölt király diákviseltes fiának. Jó drámairó sohsem 
akadna fel illy csekélységeken , előállitná, például, a’ kertészt, ki egy bokor
ban leskődött vala; teremtene egy mindentudót, ki olly folyvást olvas az ember
nek szive ’s veséje fenekén, mint a’ czinkotai kántor a’ nemzeti kalendáriumban; 
kibeszéltetné a’ királynéval álmában , vagy papagályával imetten ; ellopatná a’ 
királynő naplóját, mellybe az egész esemény szegről végre bejegyeztetett; leg
rosszabb esetben kisütné, hogy a’ király nem is halt meg tulajdonkép, hanem 
csak elalutt, vagy elbujdosott, ’s midőn a’ lakzi legjavában tart, akkor pattan- 
tana fel egy csapóajtót, ’s léptetné föl a’ holtnak vélt vendéget, mindenek méltó 
álmélatára. D e , a’ nyomora ember nem tud máskép segitni, mint az által, hogy 
sírból zaklatja fel az elhunyt király szellemét, ’s avval böffenteti k i, hogy ő 
nem természetes halállal halt meg. K isérte t! szellem! miután Kálmán király 
meghozta a’„de strygis,quae non sunt“ törvényt. Na de ez még csak hagyján! 
Megtudja tehát Hamlet a’ dolgot, ’s haragszik, mint a’ veszett állat, és mégis 
nem hogy azonnal rohanna a’ gyilkos király (NB. ez ölte meg a’ volt királyt) 
hálóteremébe, ’s ottan szivrepesztö párbeszéd közt, melly alatt a’ megszeppent 
király egypárszor a’ kürtőbe is felbúna ijedtében, liuzalkodnék vele, mint ez 
minden valamirevaló drámában történik, midőn aztán a’ színésznek is alkalma 
van kimutatni, mikép fogna ordítni , ha oroszlány , vagy egyéb állat volna, — 
nem hogy ezt tenné, mondok, hanem aláfüggeszti fejét, ’s gondolkozik, mint 
valamelly német philosophus, vagy magyar taligás ló. Amaz esetben, megölvén 
a’ k irá ly t, azonnal elvehetné a’ királynét. . . . De hisz ez anyja; — no hát el- 
vehetné azon szegény lyányt, Opheliát, a’ kinek szivét, úti figura docet, elra
bolta , és ezentúl országolna boldogul. De ő fogja m agát, hü hedvesével osto
bául bánik, ennek ártatlan atyját sine fine megöli, ’s a’ jó teremtést őrülésig 
győtri; a’ király előtt, hihetően a’ peleskei nótáriust majmolva, komédiát já t
szat ; ’s ez igy megy négy felvonáson keresztül, a’ nélkül, hogy az ember egy
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gyűszű könyet is sírhatna rajta ; denique az ötödikben csinálnak valam it, mert 
ott legalább rakásra ölik egymást, ámbár ott is elég gyávaság Hamlettól, hogy 
csak akkor meri megszűrni a’ gyilkos k irá ly t, midőn megtudja, hogy ő is mér
gezett karddal van megsértve, következőleg már nem félhet a ’ felakasztástól. 
’S ennyi van benne mindössze is, a’ többi lirum lárum , ’s igy, midőn elég ha
tásos darab van, mellynek első felvonásában fejét veszik a’ hősnek, másodikban 
felakasztják azt,  harmadikban párbajt v í , negyedikben magányduettot énekel, 
’s az ötödikben triumphál minden ellenein: kár a’ közönséget illy kezdők darab
jaival idegenitni el a’ színháztól. Az előadásról, mivel magam csak hetven mér- 
foldnyiről néztem, csupán jó t mondhatok, tanúim lehetnek azok, kik az or- 
chestre megett ü ltek : bár az is világos, hogy illy haszontalan szerepekből ritka 
szinész tud valamit csinálni. Azért semmi Shakespeare! R a j n a y .

— Február 10. az ellenzékikor tánczvigalmának nyíltak meg a’ redoute- 
termek . . . fény ’s virágok tündérözönében, — mintha szerelmének dicső álmát 
valósította volna meg nemzetiségünk angyala , olly egybeolvadt lélekkel ’s 
lelkesüléssel ünnepeltük diadalát, a’ fesztelen vigasság bűvkörében. Szent 
perczei voltak ezek az egybeforradásnak, mert egy és köz volt az o ltá r, mellyet 
örömünk virágaival koszoruzánk ; — ’s jöend idő, midőn az érzelemvirágok 
hesperidai gyümölcsökké érendenek, ’s szivünk közoltárára nem áldozatként 
fogjuk többé lerakni, — hanem szent kötelességül, és ez leend a’ hazának egén 
azon déli nap,  melly kebleink tüzébűl gyuladott! — —

Szép hölgyek, ez éjen diadalmi bokréták voltatok ti — férfias küzdelme
kért! Szemeitek egéből üdvözítő sugárként világolt — a’ r o k o n  s z e n v ;  — 
nem pusztán vigalmi örömet láttunk mi nyílt kebleitekben, — egy magasztosabb 
érezet is társakozott ehhez, — ne piruljatok! — ti dobogó kebelére olvadta
tok a’ régen epedő — hazának! Mint Arabiának fórró napsugáritól a’ karniól, 
úgy termett meg kebleitek szűz hevében a’ drágakő, melly titeket legszebben 
ékesit: — a’ honszerelem. —

Testi remeklése nem adhatná vissza azon le lk e t, melly olly beszédesen 
szóllott ez éjen át a’jelenlevők minden mozzanásiban, itt az emlékezetnek tün
dérajkai is csak halvány szavakban nyilatkozhatnak.

Szemeink ittasultak a’ hölgyfüzér édes bájain. —
A ’ körmagyar fonadékiban olly könnyedséggel lebegtek ők — mint reggeli 

szellőtől ingatott cipruság.
Azt hittük, a’ termek márvány bassin-okká varázsoltalak á t , ’s tündénfe- 

liér hattyúk úszkálnak bennök föl ’s alá.
Mintha a’ természetet megrabolták volna tavaszától, a’ tavaszt virágai

tól , — annyi gyönyör áradt el mindenütt.
Voltak itt andaluziai barnák, szőke Armidák, szépek mint hajnalfakadás, 

negélytelenek, mint tavasz lehellete.
A’ teremben fölállított tribune, nagy férfiúink arczképeivel díszítve , mint 

oltár állott, — ’s Mayer immorteljei Ízletes rendezéssel folytak el fölötte, — és 
szépeink e’ tribünét nem szépségük trónjául tekin ték , — megihletve léptek oda 
fő i, ’s ihletségökben tizszerte szebbek valának! —

A’ delnők aranyfonallal reczézett, és fekete fodrokkal tartozott fejkötőik
kel Szécsi Máriák, és Zrínyi Ilonák korát idézték elő, ’s a’ múlt szentesült alak
jaiban , mint jövőnk dicső napjának elősugárait üdvözöltük őket, — ’s fólkiál- 
tánk koszorús költőnk megvigasztalására :

Óh nem nő  t e l e  n a’ haza többé, hölgyeit immár 
Hozzá szent kegyelet, ’s szíveik eske köti !
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magunk pedig szép csöndesen : egy tükörhöz fordulánk, megszégyenülve frak
kunkra néztünk, és alkotmányos buzgósággal kipödörtük bajzzainkat.

Hát még azon színieden lelkesülést lá tn i, mellyel pártás lyánkaink, — 
,annyi szívnek vérezö bajára1 — a’ boldogemlékezetü Kállai kettőst, kopogóst, 
és a’ mártogatóst támaszták föl uj életre, — e’ perczben a’ nemzeti táncz kelle- 
meinek mindenhatóságát egész dicsében mutatá k i, ’s mi sírva vigadtunk örö
münkben !

Nem messze múlt még az az idő, midőn hölgyeink a’ csárdást csak negé
dességből ’s hiúságból tánczolák, — ’s most ha az erők engedik, három a’ 
táncz lett volna kivilágos kiviradtig,olly elragadtatással lejték, — feledve voltak 
az annyi gonddal elrendezett fürtök, feledve az orrbosszantó pipafüst, melly az 
éttermekből szivárga á t ; — a’ párizsi ’s bihari egyesült hangászkar varázs- 
nyirettyüjével szivecskéik közepébe zengeté dallamait, ’s ,három a’ táncz4 volt 
mind halálig!

Csárdások alatt a’ kisterem valódi képe volt egy fesztelen nemzeties viga
lomnak , míg illyenkor a’ nagyterem a’ rósz acustica, és Morelly önelmüsége 
m iatt, miszerint a’ tánczosok ismétlési kivánatára keveset h a jto tt, — rendesen 
csendben nyugodott.

A ’ nagyszámú vendégsereg reggel felé oszlott szét, — az ellenzéki kör 
tánczvigalmának gyönyördús perczeit álmaiban fűzvén tovább. —

............. A’ hajnal első pírkadása — nemzetiségünk nemtőjének ö r ö m 
m o s o l y a  vo lt! —

’S ime azon kosarat, mellyet bizonyos szép kezecskékből a’ nyugóra után 
nyerék , hogy üresen ne álljon, e’ sorokkal megtöltve adom vissza.

B u l y o v s z k y  Gyu l a .

POZSONYI HÍREK, 
v.

P o z s o n y ,  febr. 13-kán 18-18. Midőn e’ sorokat irom, aggasztó percze- 
ket élünk Pozsonyban. Aggodalmainkat pedig nem bizonyos political pártkérdé
sek eldöntése szüle — noha a’ napokban illyekhez is volt szerencsétlen
ségünk — aggodalmaink most nem az országház falai közül jőnek, hol a' meg
kötött fegyvernyugvás után csöndesebb ’s eredménydúsabb napoknak nézhetünk 
eleibe; egészen más elemmel van jelenleg bajunk , mint a’ politicaival, noha a’ 
combinatiók’s hasonlatosságok némelly szenvedélyes barátja, nem kevés rokon
ságot fódöztetne fői a’ kettő között, azonban míg az élcze-hajhászat e’ terét 
másoknak átengedem, egyszerűen leirom a’ szomorú hírt: hogy v á r o s u n k  
á r v í z  á l t a l  o s t r o m o l t a t i k .  Agyudurrogatások zavarják meg az éj csön
dét, hirdetve a’ város lakóival a’ viz folytonos növekedését, ablakom alatt fáklyás 
őrök ladikáznak át a’ szomszéd utczába, szóval: a’ nyugtalanságra nem kevés 
okunk van. — A’ múlt héti lágy idő ’s folytonos esőzés feloldozván Dunánk 
jegét, miután ez Pozsony alól szerencsésen elvonult, azt véltük: hogy minden 
áradási veszélytől mentek leszünk. De az utóbbi napokban a’ Duna árjának 
folytonos növekedése, mit nagyrészt a’ jégnek Csalóköznéli fönakadása okoz, 
sejtelmeinket meghiusítá. A’ városi hatóság jókorán megtette a’ szükséges elő- 
rendelkezéseket. A’ város alantabb fekvő helyein a’ kapunyilásokat elrekeszteté, 
—melly védelmi helyzetet eleinte magunk is boszankodva tűrtünk a’ nem legké
nyelmesebb átkelési promenirozás miatt — az utczákra csolnakokat szállíttatott, 
sat. Mindez előkészületek, a’ folyam fokonkénti áradása mellett, roppant 
feszültségben ’s izgatottságban tárták, különösen tegnap reggtöl óta városunk 
lakóit, tömérdek nép tolongott folytonosan a’ Duna partjaihoz, mellyen, hogv a’ 
folyam áttörhessen, már alig hiányzott egy lábnyi tér. Tegnap éjjel egész fáklyás
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menetek mellett váratott a’ félelmes vendég, miközben annyi jóslói tehetségek 
tűntek föl pro et contra, különösen a’ sörös kancsók mögött, hogy akár Pythia 
megszégyelheté magát. Éjféltájban a’ csatornákon át néhol kirohant a’ folyam, 
valamint az alacsonyabb partokon i s , ma délfelé azonban ismét apadás állott 
be. ’S mosolyogni kezdénk a’ kisszerű velenczei kép fö lö tt, mellynek rögtön
zésébe ősz Dunánk mintegy belesülni látszatott. Esti 7 órától kezdve azonban 
az egész komolyabb szint ölte m agára, az ár szembetűnő gyorsasággal növe
kedett a’ dunaparti kaszárnya, zöldfa fogadó udvara, Landler-utcza, ’s más duna- 
parti utczák vízzel teltek; sőt a’ belváros némelly részeit i s , mint a’ kalapos- 
utczát, Lörincz-kaput, a’ csatornákon átszivárgót! viz ellepé, sok utczákon és 
udvarokban a’ közlekedés csak csolnakok által tartathatik föl, ’s reggelig, ég 
tudja, milly szomorú képet öltend városunk. í l i r  szerint Bécsben a’ Lipótváros 
már is viz alatt van , Pozsony vidékéről pedig a’ legszomorúbb hírek érkeznek 
városunkba. Egész helységeket ellepett az á rad a t, ’s egy közel falu határán egy 
szerencsétlen eseménynek volt szülője, két utazó-kocsit lepett meg útközben az 
áradat, az elsőnek kocsisa át akarva hajtatni a’ rohanó vizen, a’ kocsin lévő 
utazókkal együtt áldozatja lön a’ bősz elemnek , az utóbbi szekeren levő látva 
ez t, egyik lovát rögtön kifogá ’s ennek hátán megmenekült, míg szekere ’s többi 
lova szinte elvesztek. Pozsonyban még eddig szerencsétlenség nem tö rtén t, a’ 
dunaparti házakból már pár nap óta költözködtek a’ lakosok, ’s minthogy az 
áradat nem hirtelen lepé meg városunkat, legalább életét mindenki biztosíthatá. 
A ’ föld sem lévén homokos, mint Pesten , a’ házak összeomlásától sem igen 
tarthatn i, ha mindjárt több napokig lennénk is kitéve a’ viz árjának. Szóval: 
szorult helyzetünkben hajlandók vagyunk magunkat vigasztalni mindenkép, 
rnelly kegyes eljárás után tán magam is könnyebben fogok végig tekinthetni 
híreim során.

Legközelebbi levelem azon Ígérettel végzém, hogy részletesebben fogok 
írni az említett női farsangi egyesületről. Az elöleges hírek után még akkoi 
illyesmit merészen igérheténk , sőt egy életunt agglegény már hatalmas érteke
zéshez is gyürközött, a’ női emancipatio ellen, melly, hite szerint, Magyaror
szágban 1848-ban az „ o r s z á g g y ű l é s i  h ö l g y e k “ firmája alatt fog talpra 
állani. Most azonban a’ tisztelt nőtlen egyéniség egész csilapult kedélylyel bal
lag az o r s z á g g y ű l é s i  h ö l g y e k  hetenkénti tánczvigalmára, ’s mindinkább 
nyugottabbá teszi őt a’ tudat: hogy az egész a’ legártatlanabb farsangi egylet, 
mellynek czime : o r s z á g g y ű l é s i  h ö l g y e k ,  ’s programmj a: 1 -szőr t á n c z  
és másodszor is t á n c z ,  mellynek végeredménye: egy rakás eltánczolt czipö, 
pár eltánczolt szív sat sat.

Egyébiránt összes tánczvigalmainkról nagyon kevés mondani valónk van. 
Van elég tánczos’s tánczosnő , ’s a’ csárdást egész h a z a f i u i  lelkesedéssel 
járják  mindenfelé. Némelly szenvedélyes bálvadásznak eszébe ju t ugyan ollykor 
ollykor egy pár phrasist elmondani, ha mindjárt a’ színfalak mögött is, bizonyos 
osztály- ’s rangkülönbségi választófalak fölhuzása fölött, mit mások ismét igen 
természetesnek találnak , miután istennek h á la ! az aristocratiának minden nemei 
— ide értve a’ frakk és jacquemar-keztyű aristocratiát is — mindeddig a’ leg
szebb virágzásban vannak. ’S nehogy hervadásnak induljanak, az illetőknek 
szivökön fekszik a’ szükséges feszt, ’s elkíilönzési sorompókat a’ legjobb karban 
megtartani. De kit is jogosíthatna fel egy pár szabadelvű phrasis kiejtése a’ 
társas életbeni egymáshozi simuláshoz? nem, illy vérmes reményekhez legfölebb 
csak negyedrész mágnásainknak lehet kilátásuk.

Az országgyűlési fiatalság is hatalmasan készül kitenni magáért. Nagy
szerű programm, hat forintos részvény, 270 szükségelt aláíró , lelkesnél lel
kesebb agitatiók és igy tovább, egész f. hó 23-ikáig, melly napnak estéjén az 
ige testté lesz. ’s az országgyűlési fiatalság tánczvigalma tartatni fog. Szép 
összeg pénz, pár órai vigalom, democraticus elem , társaséleti eszmék életbe
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léptetése , hadüzenet frakk és attila közt, jótékony czél, öntagadás, reputatio, 
boldog haza!!

A ’ fiatalság köre meetinget adott. Rendezőnk L. ur volt, e’ nehéz sze
repre nézve sokan azt jegyzik m eg, hogy bizonyosan könnyebb leendett volna 
vagy 100 költői szellemet megtractálni ambrával és hattyuhangokkal, mint 
egy magyar kaptára vont meetinget, a’ jeune Hongrois-nak kiállítani.

Hangversenyeinek közt megemlitendők Ábrányi ’s Servais urak hangver
senyei. Ábrányi ur a’ dunautczai Schmidféle teremben adá versenyét, nagy
számú hallgatóság előtt. Az általa eljátszott darabok közt: Egy emlékköny 
Czakó Zsigmond fölött, ’s a’ magyar változatok legmélyebb hatást idéztek elő. 
Az elsőben mély költői felfogás párosult a’ művészi előadással. É n , őszintén 
megvallva müértő nem vagyok, ’s legfölebb nehány jelesebb művész előadásai
hoz mért combinatiók u tján , liegyezgethetném bírálói toliamat , reám nézve 
kielégítő csupán azon zene előadás, melly keblemre hat , melly szivemhez szól.

Mesterkélt fogások ’s művészies tagrángatásokban, daczára a’ legcompe- 
tensebb mübirák magasztaló ítéletének sem találok megragadót, ’s a’ legmü- 
vésziebb előadásnál i s , melly hidegen hagyta lelkemet, többé becsülöm egy pár 
czigány legény talpraesett magyar nótáját. Lehet, hogy őszinteségem valamelly 
müértő óriás kicsinylő orrfintoritását vonja magára, ’s csak sajnálni képes a ’ 
szerencsétlent ki még csak a’ scálák ’s c-cis-ak poezisáig ’s philosophiájaig sem 
birt fölemelkedni, de hagyján; én ’s velem együtt a’ zenehallgató közönség nagy 
része, a’ barbár t. i., nem esünk e’ miatt kétségbe. Nem mi vagyunk a’ művé
szekért, hanem ők vannak mi értünk, igyekezzenek ők egyszerűsíteni játékukat, 
hogy ne csak egy két kiváló fül érthesse ’s élvezhesse azt. Orpheus zenéjére a’ 
kövek is tánczoltak.

Ábrányi úr fölvett themáját, mint mondám, költőileg fogta föl. Megele- 
venült előttünk a’ gyászos kép, melly a’ legfájdalmasabb emléket hagyta keb
leinkben. Küzdés az élettel, erőlankasztó, kétségbeejtő küzdés, resignatio, majd 
csábos előképzetek egy jobb ’s szebb jövőről túl a’ síron, a’ merész elhatározás, 
az élet köteleinek széttépése, majd a’ halál kibékítő nyugalma, síid csönd , mind 
e’ változatok legmegliatóbb kifejezéssel fordultak elő az emlékkönyvben, ’s mély 
megilletődést ébresztének kebleinkben.

Haimer urat szintolly élvezettel hallgattuk.
Gilbert k. a., h a jó i emlékszem, magyarul énekelt.
Jövőre úgy hisszük Á. úr redout-teremet választandja előadási helyül, a’ 

számos , ’s kiválókig országgyűlési közönség jelenléte, meggyőzheté arról, hogy 
Á. úr hangversenyein — itt sem leend ok — üresség miatt panaszra. —

Servais , belga kir. első magángordonkás , két hangversenyt adott. Tán 
első versenyének kedvezőn fogadtatása bírta arra , hogy a’ másodikat este 9 
órakor tartá. Számításában nem csalatkozott, aristocratiánk nem mulasztá el 
e’ versenyét is meglátogatni, ’s — ha úgy tetszik — v á l o g a t o t t ,  nagyszámú 
közönség előtt adá versenyét. A ’ magyar dal fölötti változatai nem sokat értek, 
sok helyütt egészen eltért themájától, ’s ha ollykor egy két magyar kifejezést 
nem hallunk, tán el is felejtjük: mire szólnak e’ változatok. Minden nemzeti 
zenének megvannak sájátságai, ’s ha ezek hús és vérré nem válnak a’ zenében, 
nem sokat ér az egész, az ollyan bajusz és sarkantyú pöngés nélküli magyar 
darabok legalább nem igen hatnak keblünkre. A ’ romanetca, forte-ja S. urnák, 
itt nem tudja az ember eléggé bámulni egyszerű hangszerén kifejtett művészi 
képességét. Innét Pestre menend Servais, hol hisszük szintolly méltánylatot 
aratand művészete, mint Pozsonyban. —

Egy országgyűlési társas magyar is jelent mega’ napokban,,Múlt keserve“ 
czím ala tt, gr. Keglevich Eugenia k. a.-nak ajánlva, a’ lapon országgyűlési 
fiatalság áll, tehát az országyülési fiatalság által szerzé Szélesy Jakab. — Ára 
10 kr. pp. —
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Ha ezek az ominosus ágyudurrogatások nem zavarnák olly gyakran tolia
mat , tovább folytatnám levelem, de egy újdondásznak csak nem lehet az a’ 
bátorsága, mi volt bizonyos hadvezérnek, ki nem csak ágyudurrogatások, hanem 
valóságos ágyúgolyók zápora közt is nyugottan folytatá ebédjét, ’s aztán az irás 
komolyabb foglalkozás is ám mint az ebéd , tehát végzem soraimat.

Majd el is feledém. Szarvasy Zs. ú r, kit sokan bizonyos ominosus Allge
meiner czikk, mint a’ köri szolga szokta mondani, Írójának gyanítanak, be
csületében álló dolognak tartja , ünnepélyesen nyilvánítani: hogy ezen piszko
lódó czikket az ifjúság ellen nem  ő irta. B e r e c z  K á r o l y .

MI HÍR BUDÁN?
— Kicsiny a’ D una, elannyira kicsiny: hogy nem fér bele az a’ sok 

otromba viz, a’ mi rá van bízva. így já r az ember, mikor több terhet vállal 
magára, mint a’ mennyit elbír; ki látta, ennyi nagy rakás vizet egyszerre akarni 
lefuvarozni ! Biz’ édes Duna uram, hiába őszült meg kegyelmed , ha még annyit 
sem tanult m eg, hogy ,,a’ mi sok, az sok.“ Minek kigyelmednek az a’ tenger 
nagy viz; kend nem tudós társasági tag , hogy philologiai értekezést Írjon e’ 
fontos thema fölött: „ f o l y  van-e jobban mondva, vagy f o l y i k ? “ Nem is bor- 
kereskedő kigyelmed, hogy ennyi vizet akarjon beszerezni. Tiszteljük, becsüljük 
kigyelmedet, de bizony nem látjuk szívesen szegény házunkban, örülünk : ha 
nincs szerencsénk, ’s óhajtjuk tiszta szivünkből — kigyelmed ránczbaszedetése 
napjainak minélhamarábbi eljövetelét.

— Múlt kedden tartották a’szerbek nemzeti tánczvigalmukat fővárosunk
ban. Mi a’ nemzetiség szeretetét mindenkiben becsüljük, még ha elleneink vol
nának is azok.’S bár mi nyelven imádja is valaki az istent, bármi néven nevezze 
a’ hazát, ha velünk egy földön él,testvérünknek nevezzük őt és tudjuk szeretni. 
Gyűlöljük azt , ki a’ mi vérünkből való vér ,  ’s mégis minket üldöz; ki e* hon 
napfényénél nőtt fel , e’ nép izzadságaiból lett ú rrá , ’s mégis ellene öuhonának, 
mégis a’ külföld majma, ki önhonában az idegen szerepét akarja já tszan i, ki 
ön édes anyját megtagadja, gyűlöljük a’ m agyart, a’ ki nem magyar ; de tisz
telet, becsület azoknak, kik anyanyelvűket ’s nemzetiségük eszméit megóva, a ’ 
túlnyomó idegen elem között is összetartanak, ’s nem szégyenük gúnynyal ille
tett édes anyjukat, — ők jobbak azoknál, kiket mi magunkéinak nevezünk, 
kiknek betanult megvegyülési dictióit megtapsoljuk, kiket, ha elfeledett köte
lességeiknek egv parányát teljesíték, egekig magasztalunk ’s egy kegyes hazafiul 
szóért kezet csókolunk nekik ’s eltűrjük, hogy árulói legyenek a’ hazának, melly 
őket hizlalja, hogy kinevessék az o ltárt, mellynek árnyékában alusznak, hogy 
viseljék azt az öltözetet, melly őket mienknek hazudja, ’s legyenek belül hamu 
és féreg, mint a’ sodomai alma, hogy üljenek o tt, hol becsületes apák becsü
letes fiák számára készítőnek helyet, ’s határozzanak a’ hon sorsa felett, míg 
érzéseik legkisebbike, leghalványabbika a’ honszeretet. Ezek a’ ti ellenségeitek, 
nem a’ szerb, nem a’ német, nem a’ tót. — Tiszteljétek azokat, kiknek szive a’ 
nemzetiség nagy eszméjére fendobog, ’s kérjétek: hogy legyenek testvéreitek, 
mert ezeknek jövendője van, ezek élni fognak; — azok pedig, kik nemzeti éltü
ket elfeledték, elmúlnak a’ föld színéről egy kardcsapás nélkül, és senki nem 
fogja tudni,  hova lettek; elenyésznek, a’ nélkül: hogy a’ dicsőséget magok után 
hagynák, senki sem fogja őket megsiratni, vérteleniil, mint rokkant öreg ember, 
lassú pislogó mécs halálával fognak kimúlni, és megérdemlik.

— A ’ Kisfaludy-társaság múlt héten tartá  gyűlését; nem értjük: hogy a’ 
titoknok miért beszélt annyi helytelenséget összevissza az ifjú irodalom ellen ? 
Az irodalom tán csak nem monopólium, hogy az ide bejöhetésre még először 
valakitől engedelmet kelljen kérni ’s azt hogy ifjú irodalmunk szorgalmas, tán
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csak nem fogjuk neki rósz néven vehetni. Egyébiránt bölcs emberek rendesen 
azon balgatagságot hiszik, hogy rajtok kivül az egész világ bohó. Van benne 
valami, csakhogy nem kellene kimondani. Milly tréfás gondolat az , midőn a’ 
múlt akar Ítéletet hozni a’ jövendő felől.

— A ’ híres Kohn-per be van fejezve, a’ vádlottak ki több ki kevesebb 
ideig tartó fogságra Ítéltettek e l , köztök több renommée-vel biró ügyvéd is.

— Jövő héten tartandják az orvostanulók tánczvigalmukat. Ez magában 
igen szép , de annál rútabb, hogy velők együtt tanuló társaikat a’ sebészeket és 
gyógyszerészeket nem csak a’ részvényességből, de a’ jelenlehetésből is kizárták. 
Milly helytelen büszkeség, milly kisszerű, milly törpe kevélykedés! Illy időben, 
hol összetartás , emberbecsülés , közelítés volna a ’ jelszó , mindenütt csak lené
zéssel , csak zsarnokoskodással találkozni! Hol veszi magát az emberben ez a’ 
kiirthatatlan zsarnokoskodási vágy? hogy keresi mindenki: hogy hol talál ma
gánál kisebb embert ! Boldog isten , hova kell lennünk, ha már azok, kikben 
a’ fiatalság szabadelműségének kellene még buzogni, már illy szűkkeblüség fel
találásán törik fejüket. A ’ főnemes zsarnoka a’ köznemesnek, ez a’ polgárnak 
és a’ parasztnak, a’ paraszt a’ zsidónak, az apa a’ fiának, a’ férj a’ feleségének, 
vén iró a’ fiatal Írónak, nagy diák a’ kis diáknak, marqueur a’ pinczérnek, con- 
cipista a’ cancellistának, orvos a’ sebésznek, mindenütt emberi büszkeség és 
emberi meghunnyászkodás. Ez rosszul van uraim! Adjátok vissza annak, a’ kitől 
tanultátok; zsarnokokból lesznek a’ rabszolgák, kevélykedökből a’ meghunnyász- 
kodók, ’s nekünk szabad emberekre van szükségünk, ’s bizonyára nem azok a’ 
szabad emberek, kik úton útfélen felsőbbségeik ellen hadakoznak, hanem azok, 
kik nem akarnak a’ maguknál alább állók felett despotát játszani.

— Gyönyörű (alkalmasint tévedésből eredő) tréfákat olvasunk a’ Nemzeti 
Újságban és Hazánkban. Amaz egy drámaírót emleget, ki a’ bíráló választ
mánynak „előadás“ végett adott be egy színmüvet. Na az valami szép volna: 
ha egyszer a’ bíráló választmány a d n a  e l ő  egy darabot, már azt magunk is 
megnéznők ; mi épen nem csudáljuk: hogy a’ választmány azon esetben , ha 
neki kellett volna a’ darabot e l ő a d n i ,  nem érzett hajlamot annak elfogadásá
hoz. Hogyan is képzeli azt édes nemzetes collegáné asszonyság? ezeket a’jó ko
moly öreg urakat igy megtréfálni. Szegény jó öreg urak, még mit nem kivánunk 
tőlök — ingyen. „Hazánk“ pesti levezője pedig, ki különben igen derék becsü
letes ember, azt mondja: hogy egy n é m a  festő, midőn az ágya alá lopózkodott 
tolvajt észrevette, embereket k i á l t o t t  össze. Nevezetes némaság lehetett az 
az övé, vagy talán csak ijedtében kapta vissza a’ hangját, mint tigris Róbert 
menyasszonya? — Egyébiránt nekünk is van mivel dicsekednünk : mikor egy 
ízben Nagybánya helyett Nagy-Károlyt találtunk Írni: az illyesmit aztán még 
csak a’ szedőre sem lehet fogni.

— Egy színésznek az volt a’ szerepében: hogy egy arczképet adnak neki 
’s ő azt megvizsgálván , meglepetve kiált fel; „ hisz ez én vagyok, szakasztott 
másom !“ Játszó társai — a’ selmák —; a’ kérdéses arczképre egy tökéletes 
fülesbagolyt találtak festeni ’s biz annak még is csak be kellett vallani: hogy 
„hisz ez én vagyok.“

— „Pokoli kaczaj ütötte meg füleimet!“ mondta volna egyszer nagy 
pathossal emberevő tragoediában a’ szinfalbontó hős , de elcserélte a’ betű
ket ’s ordíta illyenformát: „poczoli kakaj!“ na lett erre aztán pokoli kaczaj 
szerteszét.

— Egy dardanariusnak (régi müneve a’ gabonauzsorásoknak) az árvíz 
pinczékben elrakott 40 ezer mérő gabonáját tette tönkre.

— H ír szerint Schodelnó a’ nemzeti színháztól elkívánkozik. Oka, mivel 
mellőzést tapasztal. A’ tenor egyik legnevezetesebb tényezője az operai előadá
soknak, ’s Wolf ugyan csak egy pár hanggal b ír, és gyönge; de már hangjá
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val i s , ’s még különösebben pedig ügyes játékával hasonlítkatlannl felette áll a’ 
másik tenor Bognárnak, ’s midőn Scbodelné játszik, a’ rendezőség mindig az 
utóbbi tenort lépteti fel, ’s mi ennek a’ következése? A’ közönség észre sem 
igen veszi m iért, de mivel Bognárt látja a’ szinlapon, félre dobja azt, ’s otthon 
marad; ki pedig szinházba megy, meggyőződni vél, hogy Schodelné nem gyűjt 
többé közönséget, holott Bognár ijeszté el azt. E ’ sorok Írója igen nagy tiszte
lője Hollósy Corneliának, olly gyöngéd nemes virágot, fiatalon olly kitűnő 
jeles művésznőt igen ritkán lehet találn i; de azért helyes-e, méltányos-e, illik-e 
derék drámai énekesnőnk ellen ármányokkal élni ? W olf, mondják, ki igen sze
szélyes , Hollósyval akar föllépni, ’s a’ rendezőség ezt történni engedi. Némelly 
szerepeket, bárha már Wolf tudta, későbben Bognárral tanultattak be, mivel 
azon operában Schodelné szokott föllépni. ’S midőn közelebb az Alvajáró elő- 
adatása Wolf rekedtsége miatt elmaradt, Bognár ajánlotta magát föllépni, de 
őt a’ Schodelné előadásaira kellett fentartani. ’S kivel történik e’ méltatlanság? 
Schodelnével, hi ha egykor nem lesz, a’ classicus zenemüvek hihetően sok időre 
el fognak maradni színpadunkról. Schodelnével, kinek a’ magyar opera, sőt az 
egész NEM ZETI SZÍNHÁZ körül annyi érdeme van. És e’ részben egy pár 
szót. Schodelnének nem csak azon érdeme v a n , hogy legelső és legrégibb első
rangú énekesnője a’ nemzeti színháznak. Neki egyenesen az iránt van érdeme, 
hogy jelenleg , és már nyolczadik éve, adományozva van a’ pesti színház a’ 
nemzet által. Az 1839-diki országgyűlésen szó lévén a’ nemzeti színházról, Scho
delné Pozsonyba indult az intézet sorsán föllépései által valamit lendíteni ; vala
mint, hasonló czélból, a’ múlt országgyűlés alatt is felvitte Bartay Pozsonyba 
a’ színészeket, ’s a’ jelen országgyűlés alatt is mozgalmak voltak e’ részben. 
Akkor ezen kísérlet első volt a’ maga nemében. Az utón Békés megyei követ 
b. W. B. és gr. Z. O. találkoznak Schodelnéval, ’s nyíltan azt mondják neki, 
hogy hasztalan megy. Schodelné mégis felment. ’S ekkor vívta ki azon tetszést, 
mellynek folytán néhány ifjú kocsiját is haza vonta. Az előadás alatt b.
W. B. leszaladt az öltöző szobába, ’s lelkendezve kiáltott: Nem hasztalan jö tt 
ön , most már lesz a’ nemzeti színház adományzásából valam i! — ’S valóban az 
országgyűlés 450,000 pengő forintot határozott a’ nemzeti színházra. Ez a’ 
Schodelné érdeme, ’s nem csupán hogy több év óta énekel a’ pesti színpadon.

(Beküldetett).

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
BECS, télutó 5-kén 1848. Criticus időben élünk. Csupa tiszteletből szökő 

hónapunk iránt minden megszökik, még a’ hideg is. Ezzel ugyan magával nem sokat 
törődnénk, hanem vele együtt a’ lipótvárosiak nyugalma is megszökött, ’s lakói 
remegve várják a’ vészes indulót, mit az öreg Duna benyúló ága jegének a’ bástyára 
kiszegzett jeladó ágyuk fognak majd bömbölni. Szomorú egy induló is lesz ez azoknak, 
kiknek a’ történhető kiáradás mindenüket koczkáztatja. — A’ bátorság is megszökött, 
’s az utánna iramlott rendőrségnek fügét mutat. A’ félelem pedig sokkal gyávább, 
iiOgysem estve felé a’ Glacin vezetne bennünket, mert attól tart, hogy pénzünkkel 
együtt még életünket is elszöktethetik. Ezt pedig csakugyan nem fogja a’ rendőrség 
visszakaphatni, ha szinte még egyszer olly éber volna is. — Ergo ?. .. szépen itthon 
csücsülünk, a’ minek aztán az a’ haszna is van , hogy csizmánk talpa sem kopik , ’s 
szemünket sem kell megerőltetnünk a’ sok rendkivüliségek (?) szemléletével. — 
Gondolatunkat azonban kifuttatjuk a’ sétatérre, hogy ha magunk nem mehetünk is, 
legalább helyettünk tegyen egy kis recreatiót. Azonban ez sincs soha tökéletes bátor
ságban , mert találkoznak sokan, kik még ezt is szeretnék ellopni, hogy bevihessék 
oda , hova aztán gazdájának csupa rokonszenvből is kellene követni. Ez máskép 
annyit tesz, hogy nagyon szabadok vagyunk, ’s mind azt gondolhatjuk a’ mi csak 
szabad. •— Egy bizonyos helyen egészen máskép megy a’ dolog; — ott még a’ gon
dolatot is meg tánczoltatják; azaz: úgy kell mindenkinek gondolatját tánczoltatní, a’ 
mint egy közülök fújja. — Néha azonban kiugranak a’ cordából; ’s bár ez nem volna
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szabad, még sem tesz semmit, mert egy merész ugrás, és . . .  . ismét a’ giédában 
vannak, azaz: azt akarják, a’ mit akarniuk kell. — Ez aztán igazi talány, csak bogy 
nehéz kitalálni. Pozsonyban sok ügyes ember van , azokra bízom, hogy fejtsék meg; 
úgy is azt mondják, hogy ott sokszor practice fejtegetik.............. az igazságot. Mi
szerencsésebbek vagyunk, mert azzal sem kell vesződnünk, megfejtettek itt már
minden............igazságot. — Keresztegyesület is van keletkezőben , tagjai nők is
lehetnek, ha a’ 3 X-et túlhaladták, vagy más szóval, ha valódi házi keresztek az apai 
háznál: ’s a’ becsületrend kisebb nagyobb keresztjeivel fognak másoktól megkülön
böztetni. Ez azonban semmi újság. — Búcsúra is járunk, azaz: elbúcsúzunk a’ 
reménytől , hogy valaha a’ szellemélet föltámadhasson . . . . .  mert itt még 
József napja messze van, azaz: semmi hatása sincs. — Imádkozni sem sze
retünk , majd lesz úgy is benne módunk a’ más világban. Most csak élvezet 
kell, ez azonban sokat közülünk elvezet, hogy jégre-e ? . . . . azt állítni nem
merem, de hogy jó helyre nem, a’ felöl mindenkit bizonyossá tehetek. — Pár
viadalok is vannak, jólelkü sógoraink egyre duelliroznak, ’s többnyire győznek is a’
sörös asztaloknál a’ ............kakas- és ludczombok ellen; ’s ez annyival könnyebb,
hogy a’ szegény legyőzöttek secundánst sem alkalmaznak; mikor ellenfelük secun-
dánsai a’ kés és villa hatalmasan működnek................ ez aztán az oka, hogyha fönn
nem sülnek is , de többnyire megsülnek, mert a’ német semmi sületlent nem szeret.......
az élcz-eken kivül. — Rablások egyre történnek most is. Utón útfélen megtámadnak 
mindenkit, ’s hajó utilevelük nincs, vagy más szóval: ha fizetni nem tudnak, jói el 
is liusángolják a’ megtámadottakat, a’ mit azonban megkell köszönniük, mert a’ 
mai időben a’ hús, ha angol is, elcsúszik, a’ csusza pedig nem rósz eledel, kivált 
azon szegény tótoknak, kik csaknem összegöbörödve bolyonganak néha éhség fól- 
dulta arczczal a’ fényűző város részvétlen embertömege közt. Mit is törődnének 
mással, mikor velük sem törődik senki? . . . .  ha van esze, majd lop, gondolják 
magokban ; ’s ha nincs annyi esze, hogy megéljen, akkor nem is méltó rá , hogy 
élni tudjon. Erre azonban Magyarországon is van példa elég. I tt Bécsben a’ szellemet 
féltenünk sem kell, mert az már túl van minden félthetésen, miután hiteles adatok 
nyomán bátran elmondhatjuk, hogy a’ már régen meghalt, még pedig éhen. Jól akar
ták tartani, de a’ sok foglalkozás közt megfelejtkeztek; miért is nem alkalmatlan
kodott többször ? . . . Mások pedig nem érték föl, ’s igy nem segíthettek rajta.

P . . .
BECS, télutó 10-kén 1848. Glacink csaknem egészen viz alatt van. Ha minden 

bécsi purgernek esze itt volna, akkor sem lehetne több vizet kívánni. Nem is kivánunk 
mi többet, ezt sem szeretjük a’ mi van, ’s alig várjuk, hogy eltakarodjék. — Itt 
minden nagyvárosias most. A’ fény nagy: az ész kevés; a’ speculátio változó, de 
csak önsphaerájában; ’s látkörünk derült, mintegy ellentétet képezendő az emberek 
lelkületével. Múlt vasárnap még utunk is nagyvárosias volt, mert — daczára annak, 
hogy az eső folytonosan szemerkélt — a’ föld tükörsimává fagyott, melly ritka termé
szeti jelenet oka hihetőleg az volt, hogy felsőbb légkörökben erőt vett a’ nap, de a’ 
fellegeken keresztül nem hatolhatván , a’ lehullott esőcseppek át nem melegülhetett 
földünkön rögtön megfagytak. * Sok atyafi nem tudta e’ tüneményt megmagyarázni 
magának, ’s csudálkozva tátotta el száját, azonban a’ belátás sült verebe elfelejtett 
beleröpülni. Időnk azonban minden jelessége mellett is tavaszi volt, ’s hasonlított az 
élet tavaszához, mert mindeniknek útja sikamlós. — Érdekes volt látni, hogy’ buktak 
orra egymásután az emberek , ha szinte még egyszer olly jó korcsolyázók voltak is.— 
’S ez a’ bécsi nép, melly mindenben gyönyörködik, a’ mi csak sikamlós , az ünnepi 
úttal sehogy sem tudott kibékülni; különösen a’ kezek és lábak, mint leginkább érde
kelt felek engesztelhetetlenek voltak. Hajh pedig de sokat esünk az életben jég nélkül 
is !! Ez azonban a’ mai időben föl sem tűnik.

A’ lipótvárosiak most nyugodtabbak. A’ kis Dunáról minden jég eltisztult, az 
Öreg Duna azonban még fenyegetődzik, ’s a’ közelében tegnap tartott „protestáns 
tánczvigalmat“ csupa szomszédi szeretetből sok dühös keringölőtől menté meg; mint 
a’ kiknek semmi hajlamuk sem volt a’ történhető kiáradás esetén fáradt lábaikat a’ 
tánczteremben három vagy négy napig nyugasztalni, mint erre már egyszer a’ múlt 
években példa volt. Sok fiatal emberek ezzel ugyan nem sokat törődnének, de a’ kissé 
félénkebb természetű kisasszonyokra nézve — kivált éjnek idején — ha nem kurucz 
is , de mindenesetre kellemetlen história. Sajnálni lehet azonban a’ tánczosok gyéreni 
megjelenését, mert a’ vigalom szegény elnyomorodott protestáns papok gyámoldája 
tőkéjének öregbítésére volt adva; ’s mindenesetre a’ rendező urak a’ czél szentségét 
tekintve, figyelemre méltathatták volna a’ körülményeket is , ’s a’ rettegett Lipót
város helyett másutt rendezhették volna az estélyt, mikor tánczteremekben Bécs 
egyik része sem szegény. Ezt azonban csak tájékozásul hozom föl az illetőknek, hogyha 
elmúlt esőnek nem kell is köpönyeg , legalább okuljanak, ’s ne varrassanak frakkot 
akkor, mikor bunda alatt is dideregnek.
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Magyar tánczestély is lesz , több fóbbranguak által rendezve, hazánk köztisz
teletben álló nádorának, Istvánnak tiszteletére. Jövő hó 5-kén tartatik, ’s a’ fönséges 
vendég is magas jelenlétével diszesítendi. Hazánknak csaknem minden nagyjai föl* 
rándulnak Pozsonyból az estélynek ünnepélyesbítésére. Mint hallom fődíszitmények 
közt leendnek a’ magyar megyék czimerei két felől a’ terem hosszában, ’s mindegyik* 
nek közepét nádorunk arczképe diszítendi. A’ bejövő tiszta jövedelem is egy hazánk- 
beli vakok intézetének czéloztatik adatni.

A’ bécsi nép nagyon kedveli a’rendőrséget, ’s néhány suhancz, hogy megmutassa, 
milly tisztelettel viseltetik annak ébersége iránt, e’ hó 4-kén Wieden külvárosban 
Panigl utcza, ,vörös almához1 czimzett venéglőjének első emeletébe tö rt, ’s szeren
csésen kizsarolt 149 ftot. Ez ugyan nem soknak látszik, de a’ tény vakmerő vég
hezvitelét illetőleg mindegy, ’s ezt annyival inkább állíthatjuk, mert ha többet lel
tek volna, bizonyosan nem hagyják ott, bármilly philantropisták is. A’ szerencsehő
sök négyen voltak, ’s mint mondják, a’ rendőrség nyomukban van. Azonban az illető 
károsodtak jobb szeretnék, ha az elrabolt pénzösszeg már újra markukban volna. A’ 
nyomban lét még csak lehetőség, ’s reménynek bármilly szép legyen is , de számítá
sát sokszor kikaczagja az irigy való.

Straussnak hirhedett hangászkara folyvást számos látogatót bűvöl a’ népker
tekbe , ’s mivel 10 kr. pengőért mindenki szabadon bemehet a’ kinek csak tetszik, 
bizton elmondhatjuk, hogy csaknem minden személy szabad; ’s épen ezért 
sokszor olly eset is adja elő magát, a1 mi minden inkább, mint szabad. — Straussnak 
önalkotta keringői közül különös tetszésben részesülnek az Acacidák ’s fecskék , — 
franczia négyesei közül a’ Mártha négyes, — ’s a’ magyarok közt a’ szinte általa ké
szített N á d o r  k ö r ,  bár ez jobbára Rózsavölgyink köre némelly részének’s jobb 
népdalainknak öszhangzó vegyitéke. Az Acacidák czimü keringő legalább meglepő 
átmeneteivel vívott ki babért magának, ’s élénk tapsviharok közt háromszor ’s négy
szer is ismételteti a’ zajló néptömeg.

A’ Wanderer közli Hollósy Kornélia k. a. szegődtségi föltételt, miket az öt 
Nápolyba hivott dalszínház igazgatójához küldött, ’s kérdőleg veti utána, hogy mért 
nem kért még a’ dalszinészet hősnéje egy országot is? . . .  . Én azt hiszem, azért nem 
k é rt: hogy a’ Wanderer eszmeszegény szerkesztőjének legyen egyszer mit Írni a’ 
szárazon átvett közleményeken kívül is. De hát a’ Wanderer szerkesztője mért nem 
kér egy kis belátást is ? . . . . Erre már nehezebb a’ felelet. *)

Rappó roppant testi erejét jelenleg a’ Józsefvárosi színházban mutatja tömér
dek néző előtt. Róla bővebben jövő alkalommal. r P a p  K......... G.............

Bécsben 1847-ben 915 párral kevesebb házasság történt, mint 1846-ban. Hova 
leszünk?

Istenem! Millven szép az az i n d u s  poezi s !  Ide hallgassatok. Egy verset 
elmondok ind költő Dsajadev ,Gitagorinda‘jából: ,,Megkairmeduramambaram vanab- 
hura sjamastamaladrummair naktam lirurajam tremeva radhe griham prapaja ittham 
nandanidesatastalitajo pratjadrakundse adrumam“ !! Ezt egy mnemotechnicus egy
szeri hallásra elölről, hátrulról pontosan elmondta.

LONDONBAN egy társaság alakult, mellynek tagjai kötelezik magunkat húst 
soha nem enni.

MONTALEMBERT egy beszédében illy megkülönböztetést, tesz a’ liberalis- 
mus és radicalismus között. A’ radicalismus épen nem a’ liberalismus tulsága, hanem a’ 
despotismusé, személyesített türelmetlenség. A’ liberalismus tiszteli mindenki jogait, 
a’ radicalismus elnyeli azokat, a’ liberalismus az emberszeretet, a’ radicalismus az 
embergyülölet.

A’ múlt évi ÖNGYILKOSOK száma fellyül megy a’ háromezerén, kiknek 
két harmada férfi.

Párizsban egy WERDER nevű milliomos meghalálozván, másfél millió frankot 
hagyott végrendeletileg irók és irodalom felsegélésére: hogy nem tud illyen 
ember mihozzánk jőni meghalni.

Ez évben csillagvizsgálói monda szerint nagyszerű ÜSTÖKÖS CSILLAGOT 
fogunk látni, mellyről az astronomok és chronologok már 1246-ban beszéltek, ’s 
mellyet 1556-ban láttak ismét, a’ csillag nagysága félakkora, mint a’ tele holdé. 
Fénye majd ollyszerű, mint távol falvak égése, majd mintha a’ szél lobogtatná 
a’ lámpavilágot. Ezen üstökös ijeszté meg annyira V. Károly királyt: hogy koronáját 
testvérének, Ferdinandnak adá át. Halley pontosan meghatározd ez üstökös körút
ját , melly 292 esztendő alatt telik be. Ez évben tehát ismét várhatjuk őt. E’ csillagzat
nak mind nagyszerűsége, mint fóldünkhözi közeljövetele nevezetes tünemény leend.

' ) Hanem az mégis zsibvásári tréfa: hogy Hollósy kisasszonyról a’ mandzsur 
lapok hogy hazudnak documentaliter, mintha papirosról olvasnák! Csúnya nép ez 
az újságíró nép! ________________ _ S z e r k.





DEBRECZEN. Hosszú volt a’ hallgatás, mert városunk társas életéből az Életképek 
számára igen kevés érdekest kaparíthattarn toliam hegyére, levegővel bélelt levelek kikészítésé
ben pedig nincs elég vidéki levelezői jártasságom. — Önöknek , kik a’ főváros változatos éle
téhez szokva vannak, újdonságok kellenek , de jó ég! hol vegyük azt mi , kik az élettelen egy
formaság zsibbadt halottjai vagyunk, szobánk négy fala hangtalan mint a’ sír, ’s hogy a’ kép 
tökéletes legyen , eljő az unalom és ránk borítja nehéz födelét. De lehet-e ez másképen , midőn 
még ablakunkat is kerülnünk kell, ha iszonyú elszigeteltségünket látni nem akarjak: haszta
lan röpítenék rajta ki pillantásaink galambját, nem térhetne meg zöld ággal, minthogy szá
razra sehol nem találna; és hol a’ vakmerő , ki gondolás nélkül a’ sártengerre bocsátkozni me
részkednék, holott annyi szánandó áldozatot képes a’ krónika fölmutatni azon ártatlan állatok
ban, kik utolsó párájokat lágy kebelén lehelték ki. — Önök könnyen mosolyghatnak kényelmed 
járdáikon’s bérkocsijaik puha párnái közt; de mi szegények végre, ha elszántuk magunkat a’ 
borzasztó öngyilkosságra, ’s utczára megyünk, legelőbb is rendeletien lábvizet veszünk, melly 
csak derékig ér, aztán még szárazon megmenekült többi részünket, a’ szent egyenlőség kedvéért, 
a’ házfódélről leomló schafhauseni zuhatag füröszti keresztül; no de gyűlöljük is ám a’ vizet, 
ha szárazra juthatunk, lelkünk mélyéből. Es mi jut nekünk mindezekért kárpótlásul azon élvek
ből, mikben önök olly gazdagon részesülnek? sokat mondanék, ha azt állítanám, hogy semmi; 
bezzeg kopik ám a’ mi fogunk télen a’ sok rijiniokban ’s dinnyékben'"'), míg önök e’ részben pa- 
zaran elégítetnek ki. —

Estve van, a’ kis templom órája hatot üt.
Egy szobában nő és férj ülnek paradicsomi magányosságban, F é r j. Édes lelkem, be van 

zárva az utcza-ajtó? N ő. Igen lelkem. — Azt hiszitek tán : a’ férj alkalmat keres szeretetre 
méltó oldalbordája mellől tágítani, ’s valami féríiclubba menend , hol a’ hon állapotáról elmél
kednek? oh nem! a’ mi férjünk illy vakmerő eszmékkel nem foglalkozik, édes gyönyörrel él ő 
házi körében , abban leli minden gondolható boldogságát, mit párbeszédük folytatásából rögtön 
kiveendünk : F é r j . Ah! Nő. (mennyire csak ajkacskáinak nyilása engedi) Ah! — Ezzel nem 
annyirajiédélyes, mint mindazonáltal szellemdús coriversatiónak vége szakad. — Persze ezen 
,áh‘-ok költői nyelven szerelmi epekedést, sóhajtást, házas párok közt azonban csak egy pár 
szerény — ásítást jelentenek. — ’S mintegy illyenformák azon előélvek , mellyek mákvirágko- 
szorús tündérképeihez nyitnak az édes — álomnak. — Csoda-e aztán, ha annyi dolga van ná
lunk Hymennek, hogy fáklyája a’ sok gyújtogatásban már szinte körmére égett, ’s a’ r ó z s a 
k ö t e l é k e k  is fogyatékán vannak? Az öröm elárad keblünkön, midőn újainkban illy készséget 
látunk a’ szent házasság lánczaira, nem azért, mintha talán a’ más baján örvendezni szeretnénk, 
nem, illy roszlelküség távol van tőlünk, hanem így legalább elhordják lassankint azokat orrunk 
elől, kik magunkat is előbbutóbb unalmunkban kísérteibe vihettek volna.

De most veszem észre, hogy már-már a’ papirosnak szélére jutok, ’s az unalomnak gyöt
relmeit olvasóim irányában nagyon is kézzel foghatólag kezdem bizonyítani; pedig én öröm
sorokat akartam írni városunk jelenbeni ritka élénkségű mozgalmairól, miket a’ farsang varázs 
vesszeje idézett körünkbe; no de a’ Kanaanba jutásra is negyven éves türelem kellett. — Leg
először is tehát, minek előtte levelezői toliam főpontjára, a’ carneval csörgőihez jutnék, olly 
ritkaságoknak elősorolását bocsátom elő , mellyeknek érdekessége a’ fővárosiakat sokban fölül
múlja. Halljuk! Állandó menagerie-ánk van. — Azután vannak közöttük nagy számmal indus 
fakirok, kiknek az a’ nevezetes tulajdonuk, hogy orrok hegyénél tovább soha nem látnak. — 
Továbbá megemlítendők a’ szárnyatlan varjuk, ezek a’ debreczeni élet legbéketürőbb martyrjai. — 
És végre, mint példátlan ritkaságot, azon ,erélyeseket’ mutatjuk be , kik , habár a’ nap délre mu
tat, a’ falhoz befordulva, genealógiában búvárkodnak, Almost vallván be törzsfájok gyökének; 
ezek akaratlanul is illy fölkiáltásra ösztönöznek bennünket : o négyszer boldog vagy ó földe 
hazánknak, honfiakat növelsz , kik, hogy megmutassák, milly nagy helyet képesek betölteni, 
hortyogva végig nyújtóznak rajtad! — A’jogászok ’s polgári őrhad pompás nemzeti tánczvigal- 
maikról legközelebb. I n o k a ' i  C s a l á n .  8

FELSŐ-BÁNYA , jan. 28-án. E’ hó 22-én itt fényesés tisztán magyar szellemű .casinói 
tánczvigalom rendeztetett. A’ terem Ízletes fólékítése, mellynek legválasztékosb díszéül a’ hon- 
szerte jeles férfiak arczképei szolgálának, a’ kedélyeket teljes örömre hangolá. Yajha a’ nagybá
nyai casino-bálban is ezt szemlélhetnék 1 Csakhogy onnan ,,hejdi” a’ képek. A’ tánczterem fö
lébe e’ szó vala írva : „Egyesüljünk” vérszinű betűkkel, mintegy fényes bizonyításául annak, 
milly sokszor elvérzett nemzetünk az egyenetlenségnek miatta! Á’ tánczvigalom jelleme átalán 
véve magyar volt. Azon dirib-darab németmánia, melly egyikmásik szögletből ki-kiüté fejét, 
szembeszökő volt ugyan, de alig észrevehető. Csak a’ zenészek bárgyúsága ellen van kifogá
sunk. Bizon bánni kezdem, hogy e’ lapokban egykor megdicsértem Pócsi Laczit, azon tech
nical ügyességéért , mellyel a’ magyar darabok iránt látszik viseltetni. A’ jövedeleiú — mint 
mondák—jótékony czélra fog ,,f o r dí t ó d n i.‘‘ — Egy tisztelt hölgy erősen faggatott azon 
kérdéssel : kinek ítélem a’ bálkirálynői koronát? Kegyednek — válaszolám — a’ többiekkel 
együtt, egytül egyig mind, ki csak hazai nyelvünkön beszélt, legyen az boldog vagy boldog
talan — szerelmes , mindegy. Ezeknek utána pedig nincs egyéb szavam , annak buzgó óhaj
tásánál, hogy az itteni casino magyar szellemű tagjai igen-igen soká éljenek!

É n  é s  a’ m á s i k .

8) N o , no , reuniók ’s dinéek kis hamis. S z e r k.



NAGYBÁNYAI APRÓBB ESEMÉNYEK. Január hó 26-kán fekete sas vendéglőnk
ben derült és fesztelen tánczestély vala rendezve, mellyen — túlzottság és hízelgés nélkül 
mondva — öröm volt látni, rangkülönbség nélküli egybesimulását a’ jelenvoltaknak , mi a’ le- 
ánv-egylet rokonulási nyilt szellemének köszönhető! Csak a’ tánczrend nem vala a’ köz-igény
hez alkalmazott, a’ mennyiben vagy kettőnek szeszélye készítő az egészet, a’ főbb rész kiván-. 
ságának mellőzésével. Higyék önök! csak a’ parlagi kedély képes minden nótára tánczra kellni, 
mellyet mások húznak vagy huzatnak. — Farsangunk egyébiránt igen vigan f o l y i k  : vizeink 
pedig már rég’ b e f a g y t a k .  — Az olvasó leány-egylet látszólag gyarapszik; bizonyos ember
kék szaggatni kezdik azó ruháikat, és port hintenek fejeikre. — Utaink igen s i k a ml ó s a k ;  
e’ miatt bizonyos uracskák véleményezései rendesen egymás után e s n e k  — talpra? nem, 
hasra .  — Egy valaki bizonyos társulatba erősen befurta magát — konkolyt hinteni : mogyoró 
fáink múlt tavaszkor a' legalkalmasb vesszőket hajtották — a’ kiporozásra. — Egy Bruder pas- 
quilt gyártott összes tagjaira bizonyos egyletnek — német nyelven. Borzasztó kár, hogy azon 
úrfinak l e g k i s e b b  hibája tán az,hogy mit sem tud magyarul. És ó mer kipasquilizálni magyar 
nőket? németül. Hölgyeket pasquilizálni! hallott-e illyesmit valaki? Ez már csakugyan nem 
grand noblesse te t t , hanem igenis poltron fogás.

NAGYKÁROLY febr. 20-án, A’ nyilvános élet tevékenységének olly sok kitűnő tanú
jeleit látjuk naponta, hogy annak életmüvészetü nyugalmasságáról, sót elég életeröveli birásárói 
mindinkább szilárdabban meggyőződhetünk; ’s mi szép ! ha e’ meggyőződés azon honfiúi köte
lesség magasztos kéjü érzetét ébreszti szivünkben, — hogy az ütereknek munkásságát saját vé
rünk melegével is tartozunk táplálni, sőt lelkünk lángjával prometheusként életet kell gyújta
nunk a’ még szív nélkül létező , de már szép alakká idomult testrészekben is. — Engeinet kü
lönös öröm lep meg mindannyiszor, valahányszor honunk előhaladásának végeden hyperbo- 
léjára, habár egy atomnyi hvpothenusát látok is állítni! mert az eredmény itt is, számtani bi
zonyosságnál nem lehet csekélyebb határozottságú. — Már pedig hogy a’ társasköröknek minél 
nagyobb kiterjedettségú rónatérein a’ míveltség gyönyörű virágai bujábban fejlenek k i , mint 
az elszigeteltség ’s daraboltság szűk és zárt kertjeiben , senki kétségbe nem hozhatja. — Az em
lített tér szélesbedésének tekintem én a’ többek közt a' polgári casinók terrainjeit is. — A’ la
pok ugyan nem nagy rokonszenvvel nyilatkoztak ezek iránt, elkülönzésre törekvő irányzatokat 
fogván azokra. — Én több mellékes előnyök elhallgatásával csak azon kitűnő nyereményt emlí
tem meg, melly azok által a’ még mindig nem nagy pártolásban részesülő irodalomnak tetemes 
hasznára háramlik. — Illy tényezőül akarom én tekintetni a’ nagy-károlyi polgári casinónak ez 
év kezdeténi létrejövetelét — Ugyanis annak használatára több hir- és divatlapok rendeltettek 
meg; valamint ajánlatok keletkeztek az irodalom néhány jelesebb termékeinek megszerzésére.
:— Valóban nem mellőzhetjük el, hogyr illy nemes igyekezetét meg ne dicsérjünk ! —A’ kitűzött 
czél rendtdtetésének feleljen meg! — munkásságát figyelemmel kisérendjük. — Farsangunk ta
lán eredményekben dusabb leendett, ha a’ múlt hónapi-vaspálya gyorsaságához hasonló ’s dicső 
kéjutazással kinálkozó szánut fel nem szedi sikamlós hótalapját, annyival inkább, hogy az újon 
épült vendéglői osztály pompás táncztereme ritkítja párját! — gyönyörű architeeturája , festé
szete ’s fényes bútorzata semmi kivánni valót nem hagy hátra. — Mire nézve e’ lapok szép ol- 
vasónéit legalább a’ szomszéd megyékből teljes lovagi Hiedelemmel felkérjük, ’s meghívjuk 
a’ martins 5. és 7-én tartandó tánczvigalmakra. — A’ megye házát ’s az illető urakat nem kívá
natos ajándékkal köszöntötte meg az“uj év, a’ pénztárt múlt hónap elején nyolcz ezer és néhány 
száz pengő forint erejeig exequálták a’ szurkos kezű művészek, — a’ nyomozó vizsgálat még 
semmit sem tudott kipuhatolni, Mercur legényeinek szárnynyaLkelletett birniok : olly nyomta
lanul el tudtak boscózni. — Bátorkodom t. szerk. ur engedelmével az Életképek tisztelt olvasó 
közönségének bemutatni az itteni zeneképezde derék tanítóját, mint egyik jeles magyar zene
szerzőt , Kireh János urat , ki művészi képességét a’ magyar müe'rtó ’s kedvelő közönség előtt 
is már többször bebizonyította, ’s ez igazolásául nem szükség több adatot felhoznom, mint 
az ismeretes „Szigetvár ostroma“ czimú nagyszerű zenemüvet; nemsokára kiadandja a’ már 
készen lévő „Nagyidai czigányok“ czimú újabb müvét; szinte egy vHattyúhangok“jczimú zon
gorára alkalmazott ’s Rózsa* völgyi Márk emlékére szerzett darabját legközelebb akarja közleni; 
a’ vezetése alatt működő grófi hangászkar a’ pesti Egressy-féle bandával a’ versenyt bátran ki
állja! — k ' S z. J.

NEMZETI SZÍNHÁZI ÉRTESÍTŐ.
Febr. 27. Csikós. Mart. 2. IV-dik Henrik.

— 28. Macbeth. — 2-szor. — 3. Macbeth
— 29. Á icomte Letoriéres. — 4. Párbaj mint istenítélet. Szentpétery

Mart. 1. Linda. Hesz Róza javára. Bérletsz. javára. Bérletszünettel. 1-ször.

Mum el lek let : Legújabb divatkép.

Kiadja Frankenburg Adolf.



Febr. 27. 1848.
J A

EE.TESITO.
(15) Mmmmw i& fiiiiiii

(Uj-téren Burgman-házban)

(4, 4)

tisztelettel ajánlja a1 nőnem figyelmébe legújabb divatszerinti ’s legkiválogatottabb nőpipere- 
áruit, ’s különösen mindenféle díszes báli fejékeit a’ legjutányosabb áron.

Igen olcsó mulattató iratok,
a’ szokott 15 ft. 2 0  kr. helyett

s iFoatmnfQQ.
Az utolsó Mohikán.

Regény.
Irta Cooper, fordította Gondol Dániel.

2 kötetben. 2 ft. 30 kr.

A’

ÉS
A’ KOROS HÖLGY.

Bernhard Károlytól, forditá Petőfi Sándor.
1 kötet. 1 frt. 20 kr.

Német regény.
Irta H A IIN -H A H N  I DA  grófnő.

2 kötet. 2 frt. 45 kr.

Forster Zsigmoiul.
Német regény.

HAHN-HAHN IDA grófnő után forditá 
VARGA SOMA. 1 frt.

A’ TOZSER.
Angol Regény. Varren Sámuel után forditá 

REMELLAY GUSZTÁV. 45 kr.

Hortenzia grófnő.
M érytől, forditá HORVÁTH KÁROLY,

1 ft. 15 kr.

R O B I N  HOOD.
Angol regény.

J a m e s  után forditá Petőfi Sándor.
2 kötet. 2 ft. 45 kr.

A’ sziget rózsája.
Svéd regény.

Figyare-Carlen Emíliától for. Lakner Sándor.
2 kötet. 3 forint.

Ki mind a’ 13 kötetet egyszerre veszi meg, a szokott 15 ft. 20 kr.

helyett 5 forinton
teheti sajátjává ez érdekes gyűjteményt.

Ezen igen olcsó ár C S A K  H Á R O M  hónapig tartand.
Kapható

HARTLEBEN ES ALTENBURGER
könyvárusoknál Pesten, váczi-utcza 437. szám alatt.



SHAKSPEAEE C O R IO L A N U S Á B Ó L .
Y. FELVONÁS. — III. JELEN ÉS.

(Coriolanus sátra. Jőnek C o r i o l a n u s ,  Auf i d i u s  és mások.) 

Cor i o l an u s .

H adunkkal holnap Róma előtt tanyázunk.
Beszéld el aztán, háborúi társam,
A’ volszk uraknak, milly jól jártam el 
Ez ügyben.

A u f i d i u  s.
Mindig hasznukat tekinted,

Rómának minden esdeklésire 
Siket valál, és titkos suttogást 
El nem fogadtál olly barátaidtól 
Sem, a’ kik bíztak benned.

C or io 1 a nus.
Ez öreg,

A’ kit Rómába tört szívvel bocsátók,
Atyámnál jobban szeretett . . . .  imádott 
Valóban. Végreményök volt az ő 
Hozzám jövése. Kedvéért (habár 
Fanyar valók iránta) megujítám 
Az első föltételt, mit meg-tagadtak7 O  o

’S el nem fogadhatnak most__ kedvéért, ki
Többet remélt végezni, engedék egy 
Kevéskét. Uj követség ’s kérelemre,
Sem a’ kormánytól sem barátaimtól ,
Nem hallgatok többé. — Hah, milly rivalgás!

(Jön gyászruhában V i r g i l i a ,  Vo l u m n i a ,  vezetve az ifjú M a r c i u s t , V a l e r i a
és kiséret.)
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Elől nőm, aztán a’ tisztelt alak,
A’ mellyben én formáltatám, ’s kezén 
Vérének másod íze. — Félre, szív!
Természet minden láncza és joga,
Eltéplek! a’ makacsság lesz erényem. —
Oh e’ meghajlás, e’ galambszemek,
Mik isteninket hitszegésre bírnák!
Elolvadok, csak olly gyarló anyagból 
Vagyok, mint más. Anyám hajol, mikénth’ az 
Olymp hajolna vakandturás előtt 
Kérőleg; ’s kis fiamnak közbejáró 
Arczárul a’ nagy természet kiált rám,
Hogy ,,ne tagadd meg!“ — Eh, hadd szántsa Rómát 
A’ volszk, hadd dúlja szét Itáliát,
Nem hajtok én golyhóként ösztönömre,
Magam vagyok magamnak alkotója,
’S nem ismerek rokont!

V i r g i 1 i a.
Férjem ’s uram!

C o r i o l a n u s .
Beh más szemem van, mint Rómába’ volt!

V i rg i l i a .
A' bú , melly minket megváltoztatott,
Ez ámít el.

Cor i o l anus .
Feledtem szerepem,

Mint lomha színész, és úgy benn akadtam,
Hogy szégyen. Oh legjobb vérem, bocsásd meg 
Zsarnokságom, de azért bocsánatot
Ne kérj Rómának. — E’ csók__ hosszú, mint
Száműzetésem ’s édes, mint boszúm !
Az ég féltékeny úrnőjére, ezt 
Tőled nyerém, ’s hű ajkam szűzileg 
Orzé azóta. — Hah, én fecsegek,
És a’ világnak legnemesb szülőjét
Nem üdvözlöm . . . .  hajolj a’ földre, térdem,
'S mutasd mélyebb nyomát a’ tiszteletnek ,
Mint más fiú. (Letérdel.)

V o l u mn i a .
Oh, kelj megáldva föl!

’S én térdelek, nem lágyabb vánkoson,
Mint a’ tűzkő, mutatva a’ hibás
Alázatot, mit eddig félreérte
Egymás közt gyerm ek és szülő. (Letérdel.)
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C o r i o l a n us .
Mi ez?

Te térdelsz ? a’ bűnös fiú előtt ?
Hadd sújtsa puszta parton a’ kavics hát 
A’ csillagot, hadd dobja lázadó szél 
A’ büszke czédrust a’ tüz-napba föl,
’S a’ képtelenséget megölve könnyű 
Szerrel tegyen lehetlent.

Y o l u m n i a .
Te az én

Vitézem vagy ; megtérítlek , remélem.
Isméred e’ hölgyet ?

C or i olanus.
Publicola

Nemes testvére , Róma holdja; tiszta,
Mint a’ jégfürt Diana templomán a’
Legtisztább hóbul. Jó Valeria!

\  o l umni a  (a’ fiúra mutatva.)
Magadnak egy kicsiny tartalma ez , ’s ha 
A' kor kifejti teljesen, hasonló 
Leszen hozzád.

Cor i o l an  us.
A’ hősök istene,

Nagy Zeus segélyével, tanítsa minden 
Nemesre lelked, hogy szégyen soha 
Ne sértsen, ’s hadban tengerparti jel 
Gyanánt állj a’ vészszel daczolva ’s óvjad,
A’ kik rád néznek.

„ V o l u m n i a .
Térdepelj le, ficzkó. 

Cor io l anus .
Derék fiam te!

V olumnia .
O , hitvesed ’s e’ hölgy és én magam, mint 
Kérők vagyunk itt . . .  .

C o r i o l anus .
Kérlek, csendesen; vagy 

Előbb, mint szólsz, gondold meg: a’ mire 
Megesküvém, hogy nem teszem, ne vedd 
Elútasításnak. Ne kérj hadam 
Szétküldésére, vagy hogy alkudozzam 
Ama’ kézművesekkel újra. Azt se 
Mondd, hogy természetellenes vagyok. Ne 
Kivánd dühöm ’s boszúmat csillapítni 
Higgadt okokkal.

17*
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Volu mni a.
Oh megállj , ne többet!

Azt mondtad, bogy semmit sem teljesítesz,
Mert más kívánságunk nincs, mint a’ mit 
Már megtagadtál; és még is könyörgünk. . . .
Ha hasztalan lesz , úgy essék a’ vád 
Keménységedre. Hallgass meg tehát.

Cor i o l an u s .
Aufidius ’s volszkok, figyeljetek ,
Semmit sem hallok Rómáról magam. — Szólj.

Y o l u m n i a .
Ha szótlanok volnánk is , e’ ruhákról
’S arczunk színéről láthatnád, hogy’ éltünk
Száműzetésed óta ? Sejtheted
Magad, hogy mennyivel boldogtalanbak
Vagyunk, mint minden élő hölgy, ide
Jővén . . . .  képed, szemünk örömkönyűi
És szíveink víg tombolása helytt,
Bú-könnyet ’s félő reszketést okoz,
Mert látja a’ szülő, a’ nő ’s a’ gyermek,
Hogy a’ fiú, a’ férj és az apa 
Honát széttépi. ’S ránk árvákra nézve 
Dühöd legsúlyosabb . . . .  elzárja az 
Égtől imánkat . . . .  ez közös vigasz ,
Csak a’ mienk nem . . . .  oh , mert mondd, hogyan 
Imádkozhatnánk a’ honért, habár 
Ez tartozásunk? ’s győzedelmedért is,
Mi szinte az ? Vagy elvesz a’ haza,
E’ drága dajkánk, vagy te, a’ ki benne 
Reményünk voltál. Minket csak csapás é r ,
Ha teljesül is a’ kivánatunk
’S bármellyik rész nyer, mert vagy lánczokon
Vezetnék át, mint pártos idegent
Az utczákon, vagy győzedelmesen
Tiprod hazádnak omladékáit, ’s a’
Pálmát viszed, hogy nagy vitézül ontád 
Fiad ’s nőd vérét! A’ mi engem illet,
Fiam, nem várom én a’jó szerencsét 
A’ harcz végéig. Ha rá nem vehetlek,
Hogy inkább mind a‘ két részhez kegyes légy, 
Mint eltörölj egyet: nem fogsz előbb 
Hazádon dúlni (nem fogsz, hidd el azt) míg 
Anyádnak méhét meg nem gázolod,
Melly a’ világra szült!
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V i r g i l i  a.
’S engem, kitől e’

Fiút nyeréd, hogy a’jövőben is 
Éljen neved.

Fiú.
Rám nem hág; elfutok,

’S aztán vivők, ha majd nagyobb leszek.
C o r i o l a n us .

Ne nézzünk gyermek és asszony szemébe,
M ert, mint az asszony, olly gyöngék leszünk. 
Soká ülék. (Föláll.)

Y o l u m n i a .
Nem, ekkép el ne hagyj.

Ha kérelmünk Rómát megmenteni 
Irányoztatnék a’ volszk vesztivei,
A’ kit szolgálsz: úgy érne minket a’ vád ,
Hogy megmérgezzük a’ becsületed. Nem,
Mi arra kérünk, békítsd össze őket;
Hadd mondja a’ volszk: „mi kegyelmet adtunk“, 
És Róma ezt: „mi nyertünk“, ’s mind a’ két rész 
Téged dicsőít, mondván : „Békeszerzőnk,
Légy áldva!“ Nagy fiam, tudod, hogy a’ harcz 
Bizonytalan végű ; de bizonyos :
Ha meg fogod Rómát hódítni, a’ díj ,
A’ mellyet ott aratsz, olly név leszen, mit 
Átkozva emlegetnek majd, ’s a’ könyvek 
így Írnak róla: „Bajnok férfi volt,
De vég-merénye mindent letörölt,
Honát fóldúlta, ’s utálatúl hagyá 
Nevét a’ késő kornak.“ Szólj , fiam,
Czélod volt a’ leggyöngédebb becsület,
Hogy mérkezzél az istenek kegyével,
Hogy mennydörögve tépd a’ messze léget,
’S villámaiddal mégis tölgyeket
Hasíts csak. Mért hallgatsz ? azt gondolod,
Nemes lélekhez méltó, nem feledni 
A’ bántalmat ? — Lányom, beszélj , könyűid 
Nem illetik meg. Szólj te , kis fiú, tán 
Gyermekséged jobban meghatja, mint 
Okoskodásunk. Nincsen ember , a’ ki 
Anyjának olly adósa lenne, mint ő,
’S itt hagy fecsegni mégis, mint rabot.
Soh’ sem valál te jó anyád iránt
Nyájas, ’s ő (a' szegény tyúk!) nem törődve
Uj fajjal, hadba csalt, ’s ha megjövél,
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Kérelmem, ’s rúgj e l; ámde ha nem az,
Te becstelen vagy ’s megver majd az ég ,
Hogy megtagadtad tőlem azt, a’ mi 
Anyákat illet. Elfordul . . . .  le, hölgyek,
Hadd szégyenítsék őt meg térdeink.
Coriolanushoz illőbb a’ kevélység,
Mint kérelmünk meghallgatása. Térdre!
Ez a’ végső . . . .  igy; most Rómába térünk,
’S a’ többivel halunk meg. — Nézz ide,
E’ gyermek nem mondhatja, mit kiván,
De térdel és kezét fóltartja vélünk,
És több erő van kérelmébe’, mint 
Makacsságodban. — Keljünk föl, jerünk; ez 
Embernek anyja volszk, Corioliban 
Yan nője, ’s e’ gyermek véletlenül 
Hasonlít hozzá, — El vagyunk eresztve, 
Elhallgatok . . . .  ha majd a’ város ég ,
Ismét beszélek!

Cor i o l anus .
Oh anyám, anyám!

(Némán tartja Volumnia kezeit.)
Mit tettél? Nézd, megnyílt a’ menny, ’s lenéznek 
Az istenek ’s e’ természetiden 
Látványt kaczagják. Oh anyám, anyám! Oh! 
Rómának boldog győzelmet nyerél, de 
Fiadra nézve . . . hidd, oh hidd el azt,
Nagyon veszélyes a’ te diadalmad,
Sőt tán halálos is . . . .  de hadd legyen.
Aufidius, bár nem harczolhatok , de 
Illő békét kötök. No’s, jó Aufidius,
Helyemben nem hallgattál volna az 
Anyára ? nem tettél vón ennyit érte ?

A u f i d i u s .
Megilletődtem.

C o r i o 1 a n n s.
Esküszöm reá: meg!

’S az nem csekélység, hogyha szemeim 
Megindulástól nedvesek. Barátom,
Tudasd velem, miilyen békét akarsz? Én 
Rómába nem megyek, veled leszek ,
’S kérlek, segíts ez ügyben. — Oh, anyám! nőm!

A u fi di u s (magában.)
Jó, hogy sajnálatod ’s becsületed

262
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így meghasonlott; ezzel visszaszerzem 
Régibb jó sorsomat.

(A’ hölgyek intenek Coriolanusnak.)
Cor i o l anus .

Mingyárt; előbb 
Együtt igyunk, aztán a’ puszta szónál 
Különb bizonyságot visztek haza ,
Mit kölcsönösen megpecsételünk 
Illő föltételekkel. Jőjetek.
Hölgyek, ti nektek méltó templomot 
Epítni, mert Itáliának és 
A’ frigyeseknek minden kardja e’
Békét nem eszközölte volna ki. (Mind el.)

P e t ő f i  Sándor .

A’ SÍRBOLT KINCSE.
(Folytatás.)

Ismerkedjünk meg, a’ mennyiben lehet a’ történet helyzetével és 
személyeivel.

Ecsedy László, Irene atyja, hatalmas gazdag, ’s roppant birtoku 
magyar nemes volt: több falut’s nagy kiterjedésű jószágokat birt, mellyek 
őseiről maradtak e’ nemes család utolsó tagjára. — Nem mondhatni, hogy 
fösvény, de jó gazda volt; ’s igen szerette a’ pénzt éli re verni; szenve
délyesen gyönyörködött az arany ’s ezüst ékszerekben, miket részint ősei
ről öröklött, részint maga szerze; azért az egész vidéken elhiresedett 
kincseiről, ’s „gazdag Ecsedy“-nek hivták. Szerette a’ fényt, pompát és 
csillogást; de nem a’pazarlást; jószágai roppant jövedelmet hajtottak be, ’s 
ő azt nem pazarolta el, sok magyar nemesként, hanem takarékosan egy
begyűjtve, nagy gazdagságra, pénzre ’s ékszerekre tett szert.

Nemzetes Ecsedy úr igen büszke volt kutyabőrére, ’s hogy nemesnek 
született, nem egyszer áldotta az eget érte. Családfáját, ha lehet vala, 
talán Árpádig, vagy még feljebb is felvitte volna; — azért igen őrizkedett, 
nehogy őseinek méltatlan követője legyen, ’s azok emlékére szégyent 
hozzon. Kerülte, nehogy családjába nemtelen por vegyüljön, sőt mi ter
mészetesen magától következik, hogy mindig feljebb vágyott, ’s azért 
szüntelen azon törte fejét, miként szerezhetne egyetlen leányának gróf, 
vagy báró férjet, kivel büszkén zárhatná be családfáját, mert egyetlen 
fiát korán elveszté, ki a’ családi sírboltban nyugszik édes anyjával együtt. 
Egyedüli gyermeke volt a’ bájos tizenhat éves szelid galambka, ki jó 
ártatlan ’s szerény vala. Igen szerette Ecsedy leányát, mert benne látta 
meghalt kedves neje képét, ’s benne volt visszapótolva fia vesztesége, kit 
mindég emlegetett ’s feledni nem tudott . . . , mert vele elhalt a’ nemes 
család végreménye is.

Ecsedy úr, magyar nemesi természeténél fogva, nagyon büszke, de
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vendégszerető, becsületes ember volt, — őszinte, egyenes lelkű, de felette 
ingerlékeny ’s mérges, — mi őt gyakran egész öntudatán kivül ragadd; 
sokszor nem tudta, mit tesz haragjában ’s néha ollyakra vetemedett, miket 
később maga is megbánt.

Innét magyarázható , vagyis inkább menthető azon vétkes tette, 
hogy Tibor után lőtt a’ kertben. Fékezhetlen haragja annyira elragadta, 
hogy kész volt vérét ontani azon fiatalnak, ki leányáért életét is feláldozta 
volna.

O jól ismerte Anday Tibort, ki szegény, de becsületes szülőktől 
származott, kiket korán elvesztett. Szorgalmas tanulása, ügyes maga
alkalmazása ’s míveltsége által nem fényes, de szegénységéhez képest 
megélhető állapotot vívott ki magának; jámbor, becsületes, józan életű 
’s szorgalmas fiatal volt. Minden gazdagsága nemes leikéből, jószivéből ’s 
tiszta lelkiismeretéből, legfőbb boldogsága pedig egyedül Irene viszont- 
szerelméből állott. Minden reményét, boldogságát, csupán Irene ártatlan 
szivébenközpontosítá, kit birni lelkének legfőbb óhajtása, legnagyobb 
öröme lett volna, ’s mégis Ecsedyőt, a’ becsületes ifjút, nemcsak meg
vetette , hanem gyűlölte és üldözte. ’S miért ? Mert szegény volt, ’s hogy 
nem szülte, mint őt, a’ vaksors nemesnek. Jól tudá, hogy leányát szereti 
Tibor, ’s azt mindig ellenzé , mert borsódzott a’ háta, ’s haja szálai égre 
meredeztek azon iszonyú gondolattól, hogy leányát egy nemtelen pórhoz 
adja nőül valaha, sőt mi több — egy szegényhez; — azért végkép meg
tiltó Irénének többé Tiborra még csak nézni is; de elébb lehet parancsolni 
a’ viharnak, hogy lecsendesüljön, a’ virágnak, hogy ne illatozzék, a 
fecsegő pataknak, hogy megnémuljon, mint két szerelmesnek megtiltani, 
hogy egymással ne találkozzanak, vagy ne beszéljenek.

Ezt mégis észrevette Ecsedy úr, ’s haragja fékezhetlen lett, főkép 
midőn legkedvesebb meghitt barátjától ’s kissé távoli rokona Csekey 
Györgytől a' levelet kezéhez vette , mellyben az , a’ megérkezendő bárót, 
ki leányát nőül megkérendi, neki ajánlja. — Midőn látta, hogy illy nagy 
reményei, felséges tervei füstbe mennek, ha Tibor többé a’ leánynyal 
beszél, lőcsöt ragadott, ’s midőn az ifjút a’ kertben találta, iszonyú fékez
hetlen haragjában reá lőtt.

Nem szükség, hogy megemlítsük, mennyire gyötré Ecsedy urat 
lelkiismerete ezen bűnös tettéért, mellyet később maga is megbánt; — 
milly nyugtalan álmatlan éje volt, midőn képzetében a’ véres Tibort, 
szemeit kimeresztve, bosszúért kiáltani szüntelen maga előtt látta; hogy 
készítette a’ terveket, mit mondand ’s miként fogja magát mentegetni» 
védni, — ha majd az eset kitudatván, mint gyilkost bevádolják. Akarata 
ellen véletlenül, vagy mint tolvajt, ki éjjel a’ kertbe lopni jött, úgy lőtte 
le, fogja majd mondani. Iszonyodott a’ pertől, mellybe fog keveredni, ’s 
a’ költségtől; de még jobban irtódzott a’ bűnös lelkiismerettől, melly már 
is meglopta nyugtalan éjét, ’s mindegyre mardosta.

De ellenben azon édes gondolat, hogy rég óhajtott czélját elérheti, 
’s családfáját egy bárói czimerrel zárhatja be, hogy egy gazdag — mint
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Cseley barátja tudósítá, egy tehetős báró leend vője, ki egész családjának 
dísze ’s koronája leend, — ezen remény egy kissé enyhítette kínjait ’s édes 
örömöket, ’s magasztos ábrándokat szült rang- ’s kincs-szomjazó lelkének, 
hogy pedig egyetlen leányát ezáltal szerencséssé teszi-e vagy boldogta
lanná, azzal ő nem gondolt; — bárha Irénét felette szerété, mégis magyar 
közmondásként: ha törik, ha szakad, leánya bárónő leend, szereti-e 
vagy nem? eszébe sem ju to tt; — ő rangra vágyott, ’s most volt alkalom 
elérhetni azt . . . most vagy soha.

Megenged a’ nyájas olvasó, hogy egy kissé kitérve, illy hosszan 
irtuk le a’ körülményeket, de ezek némi felvilágosítás végett, semmi 
esetre el nem maradhattak.

És most térjünk vissza Irénéhez.
m.

Az ifjú kebel szerelme, mosolygó tavaszában , hasonló egy csendes 
holdvilágos éjhez. Mint a’nagy, méHietlen ég, olly végtelen a’ szerelem 
birodalma, hol a’ remény szép csillagai varázsfényben mosolyganak; a’ 
szerelem, mint az éj szelid menyasszonya; a’ tündöklő hold, ezüstös sugá- 
rait .szétöntve, boldogságot ’s édes nyugalmat lehel a’ sz ív  virágaira; a’ 
fölkelt érzelem sóhajjá olvadva, mint a’ gyenge szellő csókolódzik a’ titkon 
szerelmet lehellő virágok illatával, — igen, a’ szerelem, mint a’ hold vir- 
raszt a’ remény csillagai felett; de ha felszáll a’ vihar fekete szárnya , ha 
sötét felhők közül felordít a’ fájdalom mennydörgő szózata: akkor gyász
lepel vonja be a’ hold liliomarczát, ’s lehunynak a’ remény csillagai,

így járt Irene is ; — keble teli volt a’ szerelem napjával, a’ remény 
csillagaival ’s a’ boldogság sugárival, de a’ fájdalom letépte azoknak 
ragyogó fényét, széttörte a’ sugárokat, ’s helyébe a’ kétségbeesés sötét 
éjszakáját ülteté. — Szive hasonló volt egy oltárhoz, mellyen az érzemény 
áldozatként ég, de nem hiányzik róla a’ szenvedés keresztje. Lelkét a’ 
szerelem virágai mosolygák körül, ’s a’ fájdalom tövisei hasogatták.

Láttatok-e széttört keleti gyöngyöt? vagy leszakított pünkösdi rózsát, 
mellynek kebelén ezelőtt nehány perczczel a’szerelem harmata,’s a’remény 
élete sugározott ’s mellyre nem sokára a’ fonnyadás halált lehelt, — illyen 
volt Irene. — Némán ült ő bánatában, mint egy égből száműzött angyal. 
Kiüzetett a’ boldogság mennyországából, pedig nem volt fellázadó seraph, 
szemeit egy pontra szegzé, ’s arcza halvány rózsáját behinté könyének 
gyémánt harmatával, mellyet keble kíntengeréből meríte.

Tépjétek le a’ napot, összedől a’ nagy mindenség, ragadjátok el a’ 
virágtól az illatot, ’s azt a’ hervadás jégkarja öleli át, vegyétek el a’ hölgy 
szivétől a’ szerelmet, ’s leomlik keblében a’ boldogság ege, darabokra 
törnek a’ remény csillagai, összedől a’ hit szent temploma , ’s kiszáradnak 
érzemény virágai.

A’ hölgysziv gyenge, még bánatát sem tudja elbírni, lelke összerogy 
a’ szenvedés ’s fájdalom nehéz súlya alatt.

Adjátok a’ világ minden dicsőségét, hatalmát ’s kincsét, és vegyétek 
el a’ szívtől a’ szerelmet és érzeményt, a’ lélektől a’ hitet és reményt, —
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higyétek, mégis boldogtalan az olly ember, ’s a’ földön a’ legszerencsét
lenebb. — Irene atyja nem akarta-e elragadni leányától a’ szerelmet és 
reményt? nem akarta-e feláldozni lelke hitét ’s lerontani boldogsága 
édenét? — Hol van azon természet-törvény, melly parancsolja, hogy 
gyermek engedelmeskedjék szülőjének, ha az széttépi magzata szivét, 
mellyet a’ szerelem koszorúza föl, — ’s ha a’ boldogság paradicsoma 
helyett, a’ szenvedés poklát nyitja meg, hol a’ fájdalom gyehennája ég. 
’S miért? Mert nemesi büszkesége, botor gőgje és rangvágya őt el vakította.

Jól mondják , hogy az élet csak álom. Irene is álmodott a’ szerelem 
angyalairól, a’ boldogság mennyországáról; lelkét seraphok ringaták, 
szivét az üdv sugára lengé körül; ’s most atyja leszaggató az édes varázs
álom fátyolát, fölébredett, ’s hol találta magát? Az élet tövisei, a’ fáj
dalom polyp karjai között.

Zokogva tölté éje hosszú perczeit, ’s némán sirató Tibort, kit örökre 
elveszettnek vélt. Fájó gondolataival felkereste őt a’ föld méhében, hol 
a’ sziv talán már elhervadva van, melly egyedül érte dobogott, a’ szem 
meghomályosult, mellynek sugárai keblét rózsás mennyországgá varázso- 
lák, megnémult a’ bibor ajk, melly olly édesen zengi le a’ szerelem üdvö
zítő hangjait; tört lelke ábrándjaival majd az égbe szállt, ’s fölkereste 
Tibor lelkét a’ Cherub-sereg mosolygó arczai között, ’s esdekelve kérte: 
vigy magaddal, mert én nélküled élni nem akarok,-— vagy térj vissza fájó 
lelkem karjai közé, és én mézet gyűjtök a’ virágok illatos kelyhéből, ’s 
azzal étetlek, — leszedem nap fölkelte előtt a’ fű szálairól a’ harmat tiszta 
gyöngyeit, ’s azzal itatlak, szivemen ringatlak el álomra, csókkal ébresz
telek fel, ’s a’ szerelem virágiból fonok koszorút fejedre. — Mind hasztalan !
— ő nem jőve.

Irene lelke küzködött az őrült gondolatok kisérteteivel, — hiába 
folyamodott a’ hithez, -— mert, ki egyszer elveszti a’ reményt, hasztalan 
fordul az a’hideg ész’s bölcselkedés forrásához, kétségbeesett lelke szomját 
nem oltja az el soha; — a’ szivnek, hogy éljen, legalább egy reményre 
van szüksége, — de a’ szerelem, mint a’ harmat a’ virágnak életet, úgy 
a’ szivnek reményeket ád , — vágd ki a’ tölgyet, utána elszáradnak levelei 
is, vedd el a’ szivtől a’ szerelmet, elfonnyadnak a’ reménybimbaji is.

O határozott. — Élni Tibor nélkül nem akart, de mint jó engedel
mes gyermek atyja parancsolatját előbb beteljesítendi, ’s azután menyasz- 
szonyi ágy helyett a’ halál karjai közt keresendi elveszett boldogsága 
paradicsomát.

Hisz’ a’ túlvilágon fellelem szerelmem üdvét, Tibort, mert ő mondó: 
„szerelmünk örök, mint az üdv, ’s mint lelkünk halhatatlan.“ — Vissza
emlékezve Tibor édes szavaira, illy gondolatokba elmerülve ült Irene, 
midőn atyja egy magas ’s feszesen öltözött férfiúval szobájába lépe.

— íme, báró úr, leányom Irene— mondá Ecsedy a’ csendesen felkelő 
hölgyre mutatva , kinek szemében most is a’ bánat harmata reszketett.
— Irene! itt bemutatom ezelőtt nehány perczczel érkezett vőlegényedet, 
báró Sterner \  ilmos urat. — ’S itt egy árszúró pillanatot vetett leányára,
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mintha mondaná: reszkess, ha úgy nem viseled magad, mint paran
csolom.

A’ hölgy felemelte bánatos szemének tört sugárait, ’s meghajtva 
magát, mosolyra kényszerítő ajkait, mint a’ haldokló, kinek koporsóját 
mutatják, — jég futotta át kebelét, ’s reszketve megint lesütötte selyem 
szempiUáit.

— Szép kisasszony! a' legboldogabbnak vallom magam a’ földön, 
hogy illy angyal kezét megnyerhetni szerencsés lehetők, — igyekezni 
fogok szivét, szerelmét ’s bizalmát is megérdemelni, — monda a’ báró 
hizelgő hangon,'s lehető nyájasságot ’s üledéket szinlelve közeledők Iréné
hez — ’s mesegvezésével nevezhetem önt menvasszonvomnak ? ha isren. 
akkor nem cserélek a' királyok koronájával!

— Atyám úgy akaija, ‘s nekem, mint gyermeknek engedelmeskedni 
kell! — Válaszolt hidegen a’ hölgy, ’s atyjára pillantott, kinek e’ feleletre 
arczát a’ megelégedés sugára futotta át.

Más talán e' hideg feleletre rögtön lemondott volna a’ hölgv kezéről, 
igen, a‘ ki szivet, szerelmet keres: de a’ báró eként folytató hizelgő beszé
dét: Az engedelmes jó leányból mindig a’ legkedvesebb nő szokott válni, 
azért hiszem , e' szerelmet sugárzó szem, ez illatot lehellő ajk, e’ liliom
kezek paradicsommá változtatják életem, ’s én iparkodni fogok, hogy az 
önét mennyországgá varázsolhassam.

Irene hallgatott, ’s arczán le nem irható fájdalom tükrözött.
Jól megy a' dolog — gondolá magában mosolygva, ’s helyét nem 

lelve örömében , Ecsedy ur — a’ bárónak megtetszett a’ leány; — mi Ily 
édesen tud beszélni, — ebből jó félj lesz.

— ’S kész-e elhagyni jó atyját kedves kisasszony? — kérdő a’ báró 
száraz ujjait tördelvén — ’s velem külföldre jönni , — ott a’ miveit világ, 
tánczvigalmak, estélyek, s?inház és opera társaság is; salonaiban megis- 
merkedend e’ nagyvüág örömeivel, gyönyöreivel. — Igaz egy kissé távol 
van kastélyom és falusi jószágom, hol már előre megtettem a’ rendeleteket, 
hogy mindenben önnek, drága menyasszonyom, kényelmet ’s élvezetet 
szerezhessek. — !Mind ezeket olly hangon, rábeszélőleg mondá a' báró, 
mintha erővel akarná elhitetni, hogy szavai igazak. — Xemde ön eljön 
velem ? — kérdő mosolvogva.

— Ha atyám úgy akarja! — felelt Irene, és sóhaj repült ki sápadt 
ajkain, mintha sirból jött volna föl, — és szeméből egy harmatgyöngy 
hullott keble liliomára.

— Igaz, nehéz egy kissé elválni egv jó atyától — folytató a’ 
báró, — de reményiem, hogy meglátogatand minket Ecsedy u r , ’s mi 
viszont. —

— Minden bizonnyal kedves vöm ! — válaszolt az öreg, a' bárónak 
kezeit megszorítván. —

Miután nehány perczig több érdektelen dolgokról beszélgettek, a' 
báró Irene kezét megcsókolva távozott Ecsedy úrral, — ki mielőtt elhagyta 
volna a" szobát, leányának fülébe súgta: — ma estve lesz az eljegyzés. —
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Két nap múlva a’ menyegző, ha mindenben nem engedelmeskedel úgy,
mint parancsolám, — akkor reszkess,------ ’s itt, ujjával öt megfenyítve,
követé a’ bárót.

Irene erőtlenül a’ pamlagra rogyott, mintegy letört rózsaág, ’s zo
kogni kezde öntudatlanul. — Később egy kis üvegcsét tartva kezében e’ 
szavakat sóhajtá. — Te vagy a’ bid, melly lelkemet a’ túlvilágba átvezeti,
— te leendesz vőlegényem, — ’s a’ mennyasszonyi ágy a’ — sír. —

O elhatározó előbb atyja parancsának engedelmeskedni, ’s azután 
meghalni, mert az üvegben méreg volt.

Ecsedy ur karonfogva jövendő vejét, megmutató gazdaságát, lovait, 
fegyvereit ’s kertjét, mi közbe a’ legbarátságosabban beszélgettek együtt.

— De miért kell önnek báró ur olly sietve visszautazni ? — kérdé 
az öreg egy kissé nyugtalanul, hisz nálam holnapokig is szívesen látom,
— ’s nekem higyje egy kevéssé nehezen esik, hogy leányomat olly hirte
len elviszi tőlem, én egyedül maradok. —

— Tökéletesen elhiszem, hogy egy atya, ki olly igen szereti leá
nyát, mint ön, nehezen szakíthatja el szivétől egyetlen gyermekét, de 
meg lehet győződve, hogy minden igyekezetem arra forditandom, hogy 
Irene velem boldog és szerencsés lehessen, élvezetet, örömöket, ’s gyö
nyört fogok neki szerezni; — fényes családomnak , — kik között több 
gróf is van — bemutatandom, ’s főbb rangúak mívelt társaságában fogja 
leélni rózsás napjait. Különben majd önt is szívesen látandom falusi jószá
gomon , — folytató a’ báró, itt már nem hizelgő , hanem negélyes pöffesz- 
kedő szerepet váltva, jőjön! nézzen nálam jól rendezett gazdaságot. — 
valóságos angol fajta lovakat, ’s ménest, — nézze meg szép kastélyom 
mellyet őseimről öröklék, — oh ezeket Cseley mind jól tudja, ő volt jó
szágomon , — hisz talán levelében említette. — Igaz, egy kissé távol van, 
azért most nem is hivom, mert tudom, most jobban el van ’s leend fog
lalva gazdaságával, hogy sem velünk jöhessen. —

— Oh nem! én örömest elkisérendem leányomat! — szóla közbe 
Ecsedy ur — ezen egvkissé aggályosán elkomorulva.

— Kérem, most nem — felelt szaporán a’ báró — ’s aztán mi itt a’ 
bökkenő , hogy nem menendek egyenesen jószágomra kedves menyasszo
nyommal, — tévé hozzá mintegy gondolkozva azon, hogy mit mondjon,— 
hanem előbb a’ birodalmi fővárosba utazom, ’s innét az ok is, hogy olly 
igen sietnem kell, hol a’ felséges uralkodó színe előtt kell megjelenni a’ 
kitűzött napra, — ki elismervén ősi családom hűségét, önérdemeimet, — 
mikkel ő felségének ’s a’ hazának szolgáltam — kamarássá nevezett,
— azt nyilván megköszönendő. —

— Mit, ön nem csak báró, hanem kamarás is, kiálta örö
mében fuldokolva a’ rángravágyó öreg, ’s a’ báró nyakába borult, — ön 
leend családom ragyogó csillaga, tündöklő napja. Igen, hogy e’ nagy 
örömnapban én is részesülhessek, oda is követendem önt. —

— De még onnét sem menendek haza, mert előbb még kedves meny
asszonyomat be kell mutatnom falusi jószágán lakó nagybátyámnak ’s
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büszke nejének, kik bizonyára egy kissé neheztelni fognak, hogy nem 
főrangú családból vettem nőt; — csak onnét fogunk haza menni, — ha
nem majd irni fogok, mikor leendünk jószágomon , ’ ’s akkor lelkem tel
jes öröméből szívesen veendem látogatását. —

Ecsedy úr, ki a’ nem főrangú család kitétellel, talán kissé megsértve 
érezte magyar nemesi büszkeségét, igy felelt:

— De leányom kezével, mert nem főrangú családból való, tudok 
én annyi pénzt ’s kincset adni, mivel nem csak grófságot, hanem herczeg- 
séget is lehetne megvásárolni. —

— Oh azon nem kételkedem — válaszolt a' báró ravasz mosolylyal,
— nem is azért mondtam. —

Jól tudta, a’ csalfa, hol kell a’ büszke és rangravágyó nemesember 
elevenére tapintani. —

Xem nő, hanem pénz Ó3 kincs volt az, mit a’ báró keresett, ’s azt 
várta, míg azt megigéri az öreg, — kinek a’ báró igen tetszett: — csupán 
azt nem szerette, hogy olly sietve kell megtörténni az egész esküvőnek,
— ’s hogv leányát olly távol kell magátol bocsátani, ’s még el sem kísér
heti. Ha lehetett volna, el szerette volna halasztani későbbre a‘ menyek- 
zőt, — de félt, nehogv elszalassza a’ madarat, — nehogy a" báró , látván 
a’ leány bánatos arczát, — lemondjon az egészről, — ’s ő elveszítse a' 
főrangú vöt, — mit egész életében megbánt volna, — azért ő maga is 
megegyezett, és sietteté az esküvőt. —

Helyén volna, hogy itt a’ báróról is mondjunk valamit, ’s leírjuk 
jellemét, — de majd tetteiből ráismerhet a’ nyájas olvasó, csak azt jegyez
zük meg, hogy ő a’ szineskedés álarczáját viselé, — beszédjéből gőg és 
fennhéjjázás, szavaiból ám ítás,’s viseletéből gyanús személyre ismerne 
benne az okos ész, — kit a’ rangkórság meg nem vakított, mint Ecsedy 
urat, ki elfeledé leánya boldogságát, el azt, hogy Tiborra lőtt, — 's hogy 
meg majd számolnia kell érte. —

Még azon este az eljégyzés megtörtént. —
IV.

Az élet legszebb viszonya az, melly a’ menyasszony , ’s a’ vőlegény 
közt létezik, ez azon boldogság, mellyet földi mennyországnak nevezünk, 
melly után olly sok milliók szive sohajtoz , ’s mellyet annyian elveszítve 
visszaohajtanak. — Hasztalan! a’ földi öröm és boldogság múlandó, ’s 
visszahozhatatlan, mint a’ legbájosabb melódia, — melly elcsábítja a' 
szivet, ’s a' fellázadt érzelmek szárnyain a’ lelket képes az ideálok honába 
ragadni, — de elröpül a’ hang, ’s még képzeletedben sem tudsz rá visszaem
lékezni, — hanem egy kimondhatlan édes érzés fogja el fájó lelkedet, — 
egy varázsszerü magasztos ábránd húzódik át kebled virágain, mintha 
szivedből valamit elvesztettél volna, mit soha fel nem találhatsz: illyen 
az a* boldogság is , mellyet két szív egyszerre érez, melly két lelket üd- 
vezít, — de csak nehány perczig, — ’s ha elmúlt, többé soha vissza nem 
varázsolható, — csak a’ fájó emlék marad, mellynek sugára e vándor élet 
útját majd bebalzsamozza, — majd keserű cseppekkel vegyíti az élet po-
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karát; — ez emlék olly virág, mellyben édes méz, de fanyar méreg is van; 
— ’s mégis hányán vannak, kik szivek kertiben nevelik ápolják e’ virágot,
’s hányán, kik ebből magoknak halotti koszorút fonnak menyasszonyi 
helyett. —

De vannak azonban elegen, kik az emlék helyett még csak a’ re
mény koszorúját kötözik, hogy vele boldogságukat megkoronázhassák, —
’s feledik szegények, hogy ez életben a’ valódi boldogság olly ritka , mint 
az alöe virága, melly száz évben egyszer nyilik, ’s hogy az, mit ők annak 
vélnek , nem egyéb, mint hónapos rózsa, — azzal a’ különbséggel, hogy 
azt, ha egyszer leszakítottuk, többé ki nem virul, — míg emez minden 
hónapban új bimbókat hajt. — Es mégis mondjátok, nem édes-e e’ csa
lódás , melly lelkünk felett varázs álomként vonul át. — Nem nagyszerű 
magasztos-e azon perez, mellyben a’ menyasszony és vőlegény azon ke
csegtető reménynyel, vonzó képzettel lépnek az oltárhoz, — bogy elérve 
szerelmük czélját boldogok lesznek ? A’ kelet biboránál nem felségesebb-e 
azon rózsapir, melly a’ szemérmes menyasszony arcza hajnalán átröpül, 
midőn rubin-ajka fenkangon ejti ki e’ szót „szeretem“, mellyet szerelme 
ébredő tavaszán önmagának megvallani rettegett, ’s mellynek gondola
tára önmagától elpirult? Nem dicső-e az, midőn a’ vőlegény, mintegy 
pályakoszorút nyerve , mellyért annyit kelle küzködni, lelkesedten fel
kiált : Most már enyém vagy, ’s tőlem nem választhat senki e l , csak a’ 
halál. Igen, ez az élet legszebb nyiló rózsája; — csak kár, hogy olly ha
mar elfonnyad, ’s helyére az élet szúró tövise költözik; kár: hogy igen 
gyakran a’ boldogság bimbaji helyett, a’bánat szenvedés és fájdalom ki- 
gyóji teremnek. —

Boldog azon hölgy, kinek menyasszonyi koszorújában a’ viszontsze
relem gyémántja ragyog; de szerencsétlen az, kiében még a’ remény tö- 
redékeny üveggyöngye sincs, hogy valaha boldog lehessen. ’S oh, há
nyán tették le mégis az esküt, hogy szeretik egymást! hányán adták el 
lelkűket, nyugalmukat, ’s miért ? kérditek. — INI ért ennek lelkét nagyra
vágyód kínzá, vagy gazdagságra vágyott, amazt családi érdek ’s kincs- 
szomj kergeté, ezt szülői tették szerencsétlenné. — Irénét atyja áldozd 
föl rang és nagyravágyásának. — Irene szivének minden virágát letörte a’ 
fájdalom , csak egy maradt még, ’s az a’ halál vo lt; — keblének minden 
csillagát letépte a’ bánat, csak egy maradt még , ’s az a’ reményé volt, 
hogy Tibort meglátandja még a’ túlvilág ölén.

Yirasztva tölté a’ menyegző előtti éjszakát, ’s kínos fájdalmai közt 
elővarázsoló azon boldog perczeket, mellyeket szerelme hajnalán Tiborral 
élveze, azon reményeket, mellyek lelkét dicssugárként fonák körül; — 
visszaemlékezett a’ kebel érzeményvirágira, mellyeket Tibor üdvet lehellő 
mézszavai ültetőnek szivébe , — ’s most azok elfonyadva elveszték illatu
kat , — mert a’ szerelem forrása kiapadt, ’s nem volt, mi megöntözze a’ 
sziv virágait; — a’ remény gyöngyei széttörtek, ’s nem volt mi felékítse a’ 
szív-, koronáját, a’ lélek tündöklő napja lehullott, ’s nem volt, ki fényt 
kölcsönözzön a’ kebel csillagainak. Remélt boldogságának emlékei még
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most is szelíden átmosolyogtak gyászos jelene fátyolán, ’s mint a’ gyé
mánt keménységét ’s fényét, úgy az emlék is megtartá szépségét, — ’s 
könnyekkel tölté be szemeit. —

Azt mondják : bogy a’ sziv hasonló egy virágbokrétához , mellyben 
a’ múlt nefelejtsei, a’jelen rózsáival vannak egybefüzve; — Irene emlé- 
nyei mellett csak a’ rózsának szúró tövisei, ’s a’ jövőnek gyászvirágai ma
radtak, — ’s ezeket is menyasszonyi koszorújába fűzé, — de nem fejére, 
hanem koporsójára. —

A’ regg szép volt; — a’ fehér fellegek, mint játszi hattyúk úszkáltak 
a’ kék egen, ’s a’ felkelő nap megcsókolta a’ hajnal rózsaszínű arczát. — 
A’ lengedező szél el kapta az egyház tornyáról zúgó harangok nyögéseit, 
melly összehívta az ájtatos népet reggeli imára.

De a’ templomban mi szokatlan fény és pompa? — az oltárok fel
ékítve viaszgyertyákkal, szalagokkal, virágokkal, — a’ csiláron rózsából 
font koszorú, a’ barna falakon piros fátyol futott köröskörül , az aranyos 
szárnyú mosolygó angyalkák illatos füzéreikkel kinálkozának, a’ templom 
kövezetén szőnyeg terült e l, ’s az ut virágokkal volt behintve.

A’ nép bámult , ’s egymástól kérdezé : hogy miféle ünnepély 
leend? —

— A’ dús nemzetes Ecsedy László ur adja férjhez leányát, egy kül
földi német báróhoz, ’s ma leend az esküvő. — E’ hír ajakról ajakra szállt, 
’s feszült kíváncsisággal várták az eskü óráját. — Később az egyházszolga 
meggyujtóttá az oltár gyertyáit, — az orgona sípjai megnyíltak, mellyeknek 
egyszerű hangjai egybeolvadtak az ájtatos nép dalával, melly láthatlan 
folyóként lejte át a’ felgerjedt lelkeken, ’s árjában elragadá a’ buzgó sziv 
érzeményeit.

Egyszerre a’ templom ajtaja előtt kocsik zörgése hallott. A’ bámész 
kandi nép hátra fordult, hogy láthassa a’ menyasszonyt ’s a’ vőlegényt. —

Két szolga lépett be elől a’ templomba gazdag ezüstös zsinorzatu 
huszár-egyenruhában; — titánok a’ násznagy magyarba öltözve , karján 
vezeté a’ násznagynét, kinek aranyos főkötőjén drága tollak röpkedtek, 
és selyem uszálya suhogott a’ kövezeten: — ezek után jött Ecsedy úr, 
karán leányát a’ bús Irénét hozva; — kiket követett a’ vőlegény a’ nyo- 
szolyó lánynyal, ’s a’ menyegzőre meghívott ismerősek, végre több egyen
ruhás szolgák. —

A’ násznép a’ selyemmel bevont elsőszékben foglalt helyet, előbb az 
épen akkor elkezdett isteni szolgálatot végig hallgatandó. —

Míg az egybekelendő pár boldogságáért imádkoznak, addig nézzük 
meg a’ menyasszonyt, a’ vőlegényt ’s az örömatyát. —

Irene, mint egy liliom , fehér atlaszba volt öltözve, mellynek fod
rait aranyos csipkék , ’s fátyolrózsák ékíték; — karcsú derekáról két 
sor nagy keleti gyöngy hullott alá, rojtban végződve; — pihegő hókeblén 
drága láncz ragyogott, mellynek minden szemében egyegy briliánt égett; 
— gömbölyű márvány karjait arany karpereczek folyák körül, mellyeken 
topáz, kláris , opál ’s drága-kövekből kirakott mozaik virágok tündököl
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tek; — kis rózsaszinü ujjait gyémántos gyűrűk csókolák; — fején koszorú 
alakú drága menyasszonyi diadem ü lt, mellyen rózsák helyett rubin, em- 
lény helyett zafír, ’s zöld levelek helyett smaragd volt, — ennek köze
péből omlott le két felé a’ fátyol, mellynek szélei gazdagon ki voltak 
hímezve aranynyal, — hajfürtéi közt pedig a’ fehér rózsa mellett fekete 
gyászvirág busongott. — Gazdagon volt Irene öltözve — mintegy király
né, — kinek koronájában tiz ország gyémántja ragyog, — mert atyja úgy 
parancsolá — ki most elrejtett kincseit fitogtatás végett szedte elő; — de 
hasztalan! — Szép arcza, mellyet egykor rózsafény lenge körül — most 
fehér — lett, mint a’ tejút, melly könnyű felhőként nyúlik el a’ kék egen;
— mintegy fátyol terült el szomorú arczvonásain a’ fájdalom; — kisírt 
szemének sötét bánatában a’ kétségbeesés utolsó könnyharmata ragyogott;
— kisded ajkain az áhitat buzgó imája rebegett; keblét a’ szenvedés ka
rolta át, — szivét Tibor emléke szaggatá, lelkét az öngyilkolás tüze vij- 
jogá fel nyugalmából. —

De nézzük a’ vőlegényt, kinek sovány kiaszott testén legújabb 
divatu feszes ruha, ’s mellén vőlegényi rózsafüzér volt, — selyem nyak
kendője mellől keményített gallérja hegyesen kiállott, melly barátságosan 
simogatá fonyadt orezáját, mellyet a’ festett élet elhalványita ’s mely- 
lyen káröröm-mosoly vonult á t , — beesett apró szürke szemeit, kincs- 
szomjuzóként legeltető menyasszonya drága ékein , mellyeket tekintetével 
elnyelni szeretett volna; — majd büszkén emelte fel fejét, ’s gyanús pil
lanatokkal körültekintett; majd Ecsedy úrral váltott nehány szót, ki egész 
magyarba volt öltözve, atilláján nagy gránátgombok voltak ezüstbe fog
lalva, aranyzsinoros bársonymellénynyel, derekán széles aranyöv, nyakában 
drága aranyláncz boglárokkal, ’s ezüst sarkantyús csizmáján aranyrojtok 
voltak. Arczán leirhatlan öröm sugárzott, látszott: hogy magát kimondliat- 
lan boldognak érzi, mert rég óhajtott czélját elérte.

Az isteni szolgálat már bevégződött, ’s a’ lelkész az oltár előtt várta 
a’ párt, hogy összeeskesse.

Mint kit halálra visznek, olly búsan lépdelt Irene, ’s megállóit az 
oltár lépcsőzetén a’ báró mellett.

A’ szelíd lelkész egy imát mondott előbb, ’s azután elkezdő az esketési 
szertartást.

Mind közelebb-közelebb nyomult a’ bámész nép az oltárhoz, ’s cso
dálták a’ szép menyasszonyt, drága ruháját ’s ragyogó ékeit.

Irene, mint egy márványszobor állott, jég futotta át minden tagjait, 
feje szédült; nem tudta: mi történik körűié? ő egész magán kívül volt.

A’ lelkész elmondatá a’ vőlegénynyel az esküvést, ’s már Irénén volt 
a’ sor, feléje fordult ’s szelíd nyájas hangon kérdé: Szereted-e e’ férfiút, 
vőlegényedet?

Irene elmélázásából felébredve, megrázkodott, könny merült fel 
szive tengeréből, ’s mintegy őrült, ki nem tudja mit teszen, szemeit me
resztve, tagadólag fejét rázva egy éles kiáltással felelt: lsem, én őt nem 
szerethetem!!
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— Irene! Irene! szerelmem hű csillaga! — hangzott e’ perczben egy 
örömtől fuldokló férfias hang, ’s a’ nép közül egy halvány ifjú rohant az 
oltárhoz, jobb keze fél volt kötve, sápadt arczán a’ boldogság üdvözítő 
sugára mosolygott.

— Tibor! te élsz? — sikoltá örömében reszketve Irene, kinek 
rózsaláng ömlött arcza liliomára, ’s mintha röpülni akart volna, kitárt 
karokkal ölelte át öntudatlanul az ifjút. — Egy néma forró ölelés,’s mind
ketten az oltár hideg kövezetén összerogytak.

A’ nép, .e’ meglepő jelenet látásán elbámult, — némellyek segít
ségért kiáltoztak, — mások, mint szobrok, megnémultak. —

A’ vőlegény ajkán fanyar mosoly ült ,  mintha mondotta volna:
— itt tervem összedült. Száraz ajkaiba harapott, — látszott a’ hosszas 
méreg vonásain: — letépte melléről a’ vőlegényi füzért, ’s lehajlott Irénét 
felsegélleni. —

Ecsedy úr, ki már czélját elérve képzelé, ’s örömében magát bol
dognak vélte,— úgy járt, mint ki a’ homokban meglát valami fényest, — 
gyémántnak véli, — ’s ha felemelte, akkor látja, hogy csak egy eldobott 
üvegdarab. Midőn Irene azt mondá: hogy vőlegényét nem szereti, már 
ököllé görcsösültek kezei, — homlokát összeránczolá, ’s mérges pillanta- 
tot akart vetni leányára, de meghallá Tibor hangját, — akaratja ellen 
mint félőrült , lángba borult arczczal, jajveszékelve, omlott leányára,
— felemelte karjaira, melengető, zokogva nevén szólitá, — mind haszta
lan , — Irene meginerevült tagjai hidegek lettek, mint a’ márvány.

— Egyetlen gyermekem, Irene ! ébredj, atyád szólit! — Kiáltá zo
kogva kétségbeesetten az öreg — ha meghaltál, én megőrülök! — ’s el
gyengülvén, térdei roskadozni kezdettek. — A’ körülte lévők Irene hült 
tetemeit, ’s Ecsedy urat kivitték a’ templomból, ’s a’ kocsiba feltevék.

Tibor félholtan feküdt az oltár kövezetén , mellyen vére végig folyt,
— mert sebe felszakadt. — Öt is barátjai haza vitték.

A’ lelkész, látván a’ szomorú jelenetet, — felsohajtva mondá: 
Itt menyegző helyett aligha nem három temetés leend.

(Vége köv.) B e n e d e k  J óz s e f .

DALOK.
i .

Hideg széllel elegy jeges eső esik,
Hallom, hogy angyalom nagy betegen fekszik. 
H át ha két akkora jegek hullanának,
Nem mennék-e én el megnézni babámat?

Pej lovam nagy vérű, annak neve tüzes, 
Tüzes pej lovamnak háta dagadt, sebes.
Fáj a’ hátad lovam, szorítja a’ nyereg, 
Nekem is fáj szivem, hogy angyalom beteg.

18
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Te szenvedj gazdádért, én meg angyalomért, 
Ha eljutunk oda, majd megadják a’ b é rt, 
Lesz neked ott szénád, abrakod bőséggel,
Én egy csókot kapok forró öleléssel.

II. III.

Leszállóit a’ szarka 
Száraz kútágasra, 
Egykettőt kerepölt, 
Avval odább röpült.

Rég nem láttam galambomat, 
Egyszer majd tán meg is tagad, 
Elmegyek én , megtekintem , 
Csókjaimat reá hintem.

Ha én szarka volnék, 
Máshová szállanék, 
Egészen odáig 
A ’ kedves rózsámig.

Ablakára ü lnék,
Ottan kerepölnék ,
Míg kijöne Rózsám, 
Hogy megcsókolhatnám.

Borul az ég, vihar támad, 
Nyergelem a’ paripámat, 
Paripámnak a’ futása 
Sebes, mint csillag hullása.

Éles patkó van lovamon,
Nem félek én, hogy elcsuszszon ; 
Villám lobog, hull a’ zápor,
F u t a’ lovam, szivem lángol.

P e t ő f i  I s t v á n .  *)

TÉLBEN.
Álmodám tavaszszal, 
Szép, derült, virágos 
Tavaszi napokkal ;
Zöld berek aljában 
Susogó szellővel,
Csevegő patakkal.
Jártam  új mezőn , hol 
Ménták illatoznak, 
Oldalán az érnek ,
Melly az őszvetés közt 
Elbolyong, de ismét 
Azon helyre tér meg.

Hullámzó vetésben 
Buvócskázik a’ fürj ; 
Suttog a’ nő „vá vá:“ 
Nyomon űzi a’ h im ,
’S három pitypalatyot 
Örömmel kiált rá.
Majd egy nyúl szökik fel 
’S indul az ugarnak, 
Gyorsan karikázva; 
„Elébe! elébe!“
Kurjongat a’ szántó, 
Ösztökéjét rázva.
Elkiséri szemmel,
A ’ meddig belá tja ,

Csaknem az égaljig;
Most szólítja ökrét,
S zánt, szánt csendesen, csak 
Siró füttye hallik.
Kis pacsirta is szánt,
Mint a’ szegény költő, 
Fényes levegőben;
D alt zengve röpült fe l,
Dalt zeng a’ magasban,
’S hallgat leesőben.
Karimás kalappal 
A ’ juhőrző gyermek 
Meglopni ak a rja :
A ’ madár tovább száll;
A’ fiú mérgében 
Nyáját megzavarja.

Szöszke fúrtü bárány 
Át- meg átszökdécsel 
A ’ zöld hantu mesgyén, 
A nyját, a’ ki most a’
Többi közt vegyült e l , 
Bégetve keresvén.
Távolabb a’ csorda 
Szanaszét fejérlik,
Mintha ott valaki 
Széllyel a’ pázsitra

*) Sándor öcscse ; mészáros.
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Sem hagyja feledni ?
Vagy talán a’ nap jő 
Unalmas robotját 
Igy-ugy elkövetni?
Kivül a’ hideg szél 
Sűrű apró pelyhet 
Csapdos ablakomba;
Benn fagyott virágok,
A’ szeszélyes télnek 
Dús virágú lombja.
Milly sivár ez a’ tél!
Vastag hó takart be 
U dvart, házi kertet;
Országúton is csak 
Az já r  mostan, a’ kit 
Isten átka kerget.
Országút . . . hol az most 
A’ mezőt borító 
Tenger bólapályon ?
Itt-amott ha látszik,
U t nélkül bolyongva,
Egy magános lábnyom.

Az is elvesz egyszer:
Két sarut találni 
’S emberlábat abban;
Erdőn farkas ordít;
A ’ síkon esik, fú ,
Mindig vastagabban . . . .

Hagyjuk e’ zord képet,
Hisz’ ez a’ v a l ó ,  ez 
Sivatag életem :
Deríts szép á l m o k a t  
Örökzöld tavaszról,
Oh költészet, nekem!

A r a n y  J á n o s .

TISZA FELÉ.
Régen vagyok már a’ városban, ’s mióta a’ városban vagyok, még nem 

láttam napot kelni. Hogy tehát a’ látványt egész gyönyörűségében élvezhes
sem,korán indultam az indóházhoz , onnét , vizsgálandó a’ tűzgolyót első 
gyuladásakor. A’ pályaudvaron körülnéztem, hogy tájékozhassam magamat; 
hova, merre nézzek a’ kelő nap után ? Mindenütt füst, városi gőz, Buda 
hegye ősköd alatt pihen.

Egy ezüst gombos kövér úr tarta felém; nyakig bekapcsolt mellényén 11 
ezüst gomb vo lt, ezek utján határozá el magát, hogy vasúton látogassa meg 
P este t, mert az elsőre: m e g y e k ,  másodikra n em  m e g y e k  esett, ’s ezen 
arithmeticus procedura a’ tizenegyedik gombon csakugyan „m e g y e  k“-k e 1 
végződött; ’s táblabiró úr — ki hogy nem más volt, a’ gombkarimákon olvas
ható felírás is mutatta : „több tettes ns vármegyéknek valóságos, és rendezendő 
sz. kir. városoknak pedig reménybeli táblabirája“ ekép érkezett Pestre. Fél-
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Szép mosott ruhákat 
Terített volna ki.
Túl a’ kékes erdő,
A’ tájnak sötétebb 
Keskeny karimája;
Jól kilátszik, mert még 
Délibáb nem önte 
Árvizet alája.
Száz meg száz madárhang 
Szól az árnyas erdőn 
Titkait beszélvén; 
Bokorral bokorra 
Lomha kakuk szállong 
Szellős róna szélén.
Olvasatlan igér 
Hosszú, hosszú évsort, 
Mellyből egy se’ tölt e l , 
Mellynek mindegyikén 
Örökös tavasznak 
Reményszine zöldek
De olly hús az erdő 
És a’ tiszta égre 
Felhők gyülekeztek ; 
Hallom a’ szélzúgást, 
Arczomon is érzem — 
Szinte fázni kezdek . . . .
Ah , vagy úgy! szobámat 
Hosszú éj kihűté 
’S nyughelyemen fázom; 
Künn vad fergeteg száll, 
Az kotorja szárnyát 
Röptében a’ házon.
Hold . . . vagy hóvilág ez, 
Melly a’ telet éjjel
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homloka sűrűn be lévén hajjal nőve, ’s e’ jelből a’ koponya alatt legalábbis 
astronomusi észt gyanítva mcgszőlitáin:

— S p e c t a b i l i s :  merre kel itt a’ n a p ?
— Hm! hogy itt merre kel, biz én azt nem tudom,hanem hegy Buda felé 

merül el, azt tudom. Itthon nemesi curiamon a’ gémes kút háta megett csúszik 
elő ; ’s igy — várjon csak amice perillustris, mindjárt megmondhatjuk. Én 
Nógrádmegyének X. helységében lakom , az egész megyében legtöbb kortes van 
ott. A ’ gémes kút pedig a’ falu végén jobbra esik , curiám ba lra , a’ mondott 
falu pedig ide egyenesen. No tudja m ár, hogy a’ napnak amott kell felkelnie.

A ’ spectabilis Váczfelé mutatott, ’s engem p e r  i l l  u s t r i s n e k  titulált, 
vagyis egy fokkal az övénél alább, jónak tartottam vele tudós discussióba bocsát
kozni, mert — mint megjegyzem — haja azonnal vastag szemöldenél kezdődött.

— Nemzetes u r , kérdém ; — ’s a’ táblabiró úr haragos szemet vetett 
reám , megjegyezve: miként őt a’ generalis congregation is tens táblabiró urnák 
nevezik ’s ehez ősi joga van , mint Ferke öcsémnek a’ börtön szegéhez.

— Helyes, de honnét tudja ön?
— Hm! már meg micsoda szó az az ön, mondjon az úr inkább k e n d 

n e k  ’s akkor aztán egyenesen hátat fordíthatok.
Végre sikerült a’ boszús táblabiróval békére lépni olly kölcsönös alku 

mellett, hogy ő maradt továbbra is spectabilis, én pedig m a g n i f i c u s s á  
neveztetém ki. Midőn a’ szerződést aláírtuk , csengettek, siettünk, ’s a’ ko
csiban vevők észre, hogy a’ napot felkelni nem láttuk.

— Sebaj édes magnifice — a’ mi halad, nem m arad, majd fel fog kelni 
a’ gémes háta m egett, biztata utitársam , ki — a’ rendkívüli sebesség miatt 
nem csak fé lt, hanem remegett, még pedig annyira, hogy beszéd közben né
hányszor szólitám őt per n e m z e t e s ,  de óvást egyszer sem tett. A ’ pesti kő
bányánál megálltunk, ’s kövér barátom megjegyzé, hogy neki még két állomása 
van teendő. Ezen időközt hasznosan töltendők, az ajtóra függesztett szabály
intéseket olvastuk el; ezekből én , és kövér társam megértettük 1): hogy az 
ajtónak nem szabad nyitva hagyatnia: 2) hogy az ablakok csak egyik oldalon 
zárathattak fe l, 3) hogy kutyát behozni nem szabad: 3) hogy pipázni sem 
szabad stb. Táblabiró úr itt ököllel morzsoló szurokkal font bajuszát ’s 
kérdett:

— H át magnifice: mióta vagyunk Muszkaországban, hogy a’ nemes 
embernek csakúgy piszkálnak orra alatt? Nincsen az a’ törvényben , hogy pi
pázni nem lenne szabad, aztán a’ három első pont sem tartatott meg, mert az 
ajtó nyitva, az ablakok mind a’ két oldalon nyitvák, ’s amott a’ másik kocsin 
annyi kutya nyihog, hogy juhászomnak sincs több; ergo ha három szabály 
megszegethetik; violentia nélkül markolhatunk a’ negyedikbe is ; gyújtson rá 
magnifice. Táblabiró úr az indítványt azonnal életbe lépteié, ’s verpelétijének 
bodor füstjét egy épen mellette ülő dámának arczára eregeté; úgyis igen fejér 
— gondolá társam — nem á rt, ha kissé megbámul. Hölgyünk először mosoly
got az őszinte eredetiségen, majd orrát csavarta, ’s ajkain a’ nem tetszés jeleit 
játszodtatá, végre hatalmasan prüszkölt; mire táblabiránk a’ p r o s i t ,  c é d á t  
s a n i t a t i ,  ’s még ennek néhány synonimaival egész udvariassággal válaszolt.

A ’ mi sok, híjába csak sok az; szép hölgyünk szédülni kezdett, ’s mi
ként kisérőnéje megjegyzé, azonnal el is ájul; ’s e’ szóra a’ kedves alak fél lélek- 
telenül hanyatlott barátnéja ölébe. Táblabiró barátom itt magába szállt : a’ 
m a m s e i  nem tré fá l, mondva, tele torokkal kiáltott :

— J a n c s i !  erre-arra, hozd hamar azt a’pinczetokot; magam is ájulni 
kezdek.— De Jancsinak a’ harmadik helyen jutván ülés, tens uram parancsát 
nem igen teljesithetó ’s ezért tanácsos volt táblabiró urnák azt tenni, mi ham ar
jában kéznél volt; pipáját a’ verpelétivel együtt zsebbe dugni.

Szomorú képpel tévé ezt hízott szomszédom, ’s rettenetesen kezdé magát
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unni. Az unalom néha jótétemény, táblabiránk csak hamar elaludt. Borzasztón 
horkolt, a’ kocsizörgés , és e’ horkolás valamelly dilettáns concerttel fölért, 
’s ehez gondoljuk a’ szomszéd kocsiba szorított tizenegy kuvasz nyöszörgését, 
és orditását, hozzá a’ mozdony süvöltését, alig hisszük, hogy valahol T o- 
m o l a  úr különb zene, ’s ünneprögtönzéssel mulattatta volna közönségét. Táb
labiránk először csak orrán át szuszogott , de mindinkább emelkedő lelke e’ 
hangcsatornát keveselvén, végre kitátotta száját egész természeti szélességében 
’s neki ereszté az egész octávát, mellyen aztán nehány beszorult légy kényelme-, 
sen sétálgatott ki ’s be. A ’ fiatal szomszédnő is ájulásából lassanként felüdülvén, 
e’ látványon mulatni látszott, azonban táblabiró úr támasztéka — saját ízmos 
karja és ökle, elgyengülvén, az egész rá nehezült táblabirói tehert a’ kedves 
szomszédnéra zökkenté. Egy sikoltás a ’ sorsüldözte széptől, ’s ntána kacska- 
ringós üdvözlet a’ felzavart táblabirótól, ki csupa véletlenből a’ legszebb ölekben 
találta zsíros fe jé t, szakítá meg a’ zeneversenyt.

— Magnifice! békítse ki a’ mamseit, én nem értek hozzá; szólított meg 
a’ táblabiró. Zsuzsimnak csak el tudom mondani, a’ mi szivemen fekszik, és 
meg is é r t : de az illyen patyolat asszonyokkal más nyelven kell beszélni.

Megígértem a’ spectabilisnek, hogy ez egyszer elvállalom a’ közbejáró 
szerepét, ’s hogy a’ tán teendő észrevételeket táblabiró úr saját füleivel hallani, 
’s igy magát — netán — elszégyelni ne kényteleníttessék, tanácsiám : hogy 
addig, míg a’ közbejárás ta r t, ’s conclusum hozatik, nézne ki az ablakon; e’ 
vidék sajátszerü szépségekkel bír. Látni fogja az ördög szekerét:meg a’ katang- 
kórót sebes futásban , és látni fogja a’ röpülő homokot, mit Nógrádban nem 
igen szemlélhet; aztán a’ csordákat és gulyákat, mint szaladnak a’ mozdony 
elől, ’s miként lapul üregébe az ürge a’ nagy ropogásnak m iatta , ’s végre, mi
ként bámul a’ paraszt, ló nélkül is vágtatni látván a’ szekeret, stb. Mindezek 
olly édes csábjai egy bájos kilátásnak, mellyek a’ táblabirói ízlést érintetlenül 
sehogy sem hagyhatják. Spectabilis barátom tehát az ellenkezőre eső ablak felé 
ment, ’s nem vévén észre a’ szokatlan üvegtisztaság m iatt, hogy az ablak zárva 
van , bozontos fejét azon — csakúgy mindenestől kidugta. Perse — hogy lett 
csörömpölés , és a’ meglepetésnek egész iszonyusága, de már m egtörtént, ’s 
miként táblabiró úr megjegyzé, infeetum fieri nequit.

Ez egyszer megsokalván a’ baklövéseket táblabiró úr maga is , a’ társa
ságtól is bocsánatot kért. Otthon — úgymond — nekem is vannak ősi házamon 
ablakaim, de azokat legalább látja az ember, hogy ablakok; pókháló, ősi por, 
légyszemét, óncsikozat , névmetszések, ’s néhol aktapapir, mi miatt az üveg
mosás tilos — csak tudtára adhatják az embernek, hogy ott ablak van, mellyen 
kibújni nem lehet; de i t t ! hiszen semmi különbség sincsen az a e r , és az üveg 
között. Aztán az egész hely olly kicsiny, szűk, és keskeny, mintha csak zsel
lértelek volna. Táblabiró úr most már mérgelődni kezdett, ’s csak midőn egy 
másik ablakot nyitottak, mellyen fejét sipkástól és nyakastól kidugható, látszott 
némileg helyzetével kibékülni. Én pedig azalatt, hogy megbízatásomban járjak 
e l, a’ megsértett széphez fordultam. Meg fog ön azonban bocsátani, ha e’ be
szélgetést ide nem igtatom , annál inkább, mert a’ valódi eredményt megbízóm
nak sem mondhattam el. Röviden annyit , hogy a’ kecses hölgy a’ torzonborz 
táblabirónak megbocsátott, mit ez tudva felém hajolt, ’s kérdé:

— Magnifice! miként köszönjem meg? vagy tán jobb lesz esak t u d o 
m á s u l  venni.

— Már mit gondol spectabilis; finom világban élünk most,
— Az igaz! mond a’ megszólított, még talpunk alatt is vászonnemü van 

elterítve; nem hiába németek közt vagyunk.
— Annálinkább illik finomoknak lenni nekünk magyaroknak is, és ki

váltkép a’ hölgyek iránt, kik a’ teremtés szépségeinek, a’ föld angyalainak mon-
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(latnak; azért csak hozzá kell m enni, ’s illő meghajtással gyengéd kezeit ajká
hoz emelni, ’s köszönetszavazás helyett reá illedelmes csókot nyomni.

— De már ez sok, masnifice barátom ! A’ tiszteletesnek sem csókoltam én 
kezet, asszonynak pedig csak száját szoktam csókolni ; hej! a’ ki lelke van, heh 
szép szája van, Zsuzsómó hozzá képest vakarcs.

A’ civilisatio, udvariasság, lovagiasság, loyalitás, méltányosság, gyengéd 
társalgás, finomság, nevelés, míveltsóg stb stb eszméiből táblabiró urat sikerült 
végre meggyőzni, hogy magát egy testhajtásra ’s utána k é z c s ó k r a  csak
ugyan elszánta, — ha csak ellenkezőleg azt nem akarja, hogy az egész mívelt 
világban mint hölgysértő kiáltatván ki, minden lovagnak ellenségéül tekintessék, 
’s ekkor aztán, mint gomba, úgy nő útjában a’ sok duellum. Nem is annyira az 
elsőbbek, mint ezen utóbbi argumentum valószinüsége mozdította meg táblabiró 
urat. ’S útnak is indu lt; a’ testhajtás meglehetősen sikerült volna, ha könyöké
vel véletlenül a’ hátamögütti ülésben szunnyadozó plébánust nem tapintja kupá
ban, ki aztán a’ protestatiót épen nem a’ breviáriumból recitálta. Ebből termé
szetesen szóváltás kerekedett, mi a’ kózcsókot megakadályoztatá.

A’ sértett fél — több minden után — felhozá: hogy az ő statusa első 
status Magyarországban, ’s hogy következésképen őt senki se taszítsa kupába; 
táblabiránk pedig a’ honszerzéssel, ősi karddal állt elő , és a’ nemesi jogokkal; 
lelkészek csak sz. István óta vannak Magyarországban, de táblabirák Árpáddal 
jö ttek , ki maga is csepelszigeti táblabiró volt, miként ezt Tinódi demonstrálta. 
Végre prudentior ced it, kettő közül az egyik elhallgatott, ’s táblabiró prüsz
kölve közelített felém.

— Uram barátom !
-— Méltóztassék parancsolni?
— A’ mi velem itt ma történik , az egy túrós hátú lónak is elég volna ; 

azért hát úgy gondolom, hogy a’ bocsánat attól az eszemattától meglesz a’ nél
kül, hogy kezet csókoljak ; mert hiszen utoljára is mi egyéb a’ kézcsók, mint 
az én számnak azon tulipán kisasszony kezefejéré való illesztése? ’s ha mégis 
pinczetokom lenne kéznél, abból az ember csak merít egy kis bátorságot. No 
h á t , uram barátom , ugy-e bár el lehet a’ dolog kézcsók nélkül is ?

— A ’ hogy gondolja uram , táblabiró uram , de én úgy vélem, hogy most 
már két okból nem maradhat e l ; e l ő s z ö r  azért, mert Ön , habár alva, de 
mégis elkövette a’ sérelmet, ’s ezt a’ törvények orvosoltatni parancsolják, m á
s o d s z o r  pedig azért, mert én spectabilis úr nevében szavamat adtam a’ meg
sértett szépségnek, hogy kézcsókolással fogja a’ nyert bocsánatot megköszönni; 
már pedig a’ magyar ember Árpád apánk, mint első táblabiró ideje óta mindig 
megtartotta szavát, kiyevén — mikor nem tartotta meg.

Ezen utóbbi állítás ’s hivatkozás a* szótartásra táblabiránk irányában nem 
tóveszté el a’ kívánt ha tást, nehogy tehát megbízottját ’s általa önmagát bárki 
emberfia szószegőnek declarálhassa valaha, másodszor is elszánta magát az 
ominosus kézcsókra, miként magát kifejezé. — Rendbeszedvón nyakkendőjét, 
melly úritok nagyságú csokrokra volt kötve, ?s a’ szerte zilált bodor hajfürtö
ket balfélre csapva, azután balját csipejére, jobbját pedig nadrágzsebébe csúsz
tatva, bal lábával megindult; és el is mondá szerencsésen a’ bevezetést, csak 
midőn a’ hókezek után nyúlni akart, vette észre, hogy jobb keze nadrága zse
bébe dagadt, hogy hát azt onnét illedelmesen kihúzhassa, lábát előre kelle ne
hány hüvelykre to ln i, mivel pedig a’ tért ezen kocsikban nem a’ nógrádi urba- 
rialis mérnök szabta k i , mellyen a’ táblabirák óra hosszant lépegetnek, még 
sincsenek túl birtokuk határin ; ellenben a’ jobbágy alig mozdítja kis ujját, már 
is a’ megyébe akad t— történt , hogy a’ talpszegekkel bástyázott, ’s jó vastag 
aczélpatkóval kerített táblabirói csizma a’ kisasszony pehelylábacskájára lapult. 
Egy kétségbeesett sikoltás épen azon perczben, midőn a’ táblabiró a’ minden 
kézcsókok remekét bevégezni akarta, rontott meg ismét mindent; a’ kis lábacs
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k á k , megszabadulván a’ táblabirói talp alól, fel az ülésre kapattak , ’s a’ bájló 
szempárból könygolyók hulltanak a’ táblabirói barátságnak miatta.

— H át most mit csináljak? kérdő iszonyúan confundált cliensem. Most 
már le is vagyok főzve, talán duellálnom is kell, de az ablakot mindenesetre 
meg kell fizetnem; holott én épen nem vagyok a’ fizetés barátja; már csak gon
doljon ki uram barátom valam it, különben megőszülök e’ kalitkában. De miért 
is jöttem én ide, hova rigókat és szajkókat kellene inkább z á rn i, mint embe
reket ültetni. — Ezzel táblabiró barátom egyik gazdátlan ablakhoz sompolygott, 
onnét nézvén az időt, ’s gondolkodván az élet viszontagsági fö lö tt, ’s kiváltké
pen azon: mivé teszi az embert a’ civilisatio! !

A ’ szép hölgy ez egyszer csakugyan komolyan lön megsértve, mindent 
azonban a’ szerencsétlen véletlennek tulajdonítván, táblabiránkat nem másként, 
csak mint ezen véletlennek malleusát vádolá, ’s azért nem került olly sokba 
tőle a’ sértőfél részére kézcsók föltétele nélkül is bocsánatot eszközölni. A ’ tár
salgás tulajdonképen csak most vévé azon fordulatot, mellyen édesség re jlik , ’s 
mellyért az arra elkészültek óhajtják. De hiába —- Írva volt, itt ma semmi sem 
mehet a’ maga rendén. Táblabiránk a’ gazdátlan ablakot kinyitván azon át az 
őszi metsző szél vastag oszlopzatban dűlt felénk, ’s az a’ nélkül is elzaklatott 
szépség a’ fordulatban az őt kínzó véletlennek egyik újabb tüneményét sejté.

Miként segítsek a’ dolgon, gondolám, hogy a’ kecske se vesszen e l , és a’ 
káposzta se maradjon a’ túlparton. Lassan felkeltem, hogy elvonjam ő t, vagy 
legalább az ablak bezárására bírjam. De a’ végzet másként akarta , mert egy — 
az eddigieket éber figyelemmel kisérő művésznő, szinte restelvén a’ szél bero- 
hanását, megelőzött, táblabiránk mellé vonult, ’s lassú hangon , mintha félne, 
sugá fülébe:

„Tekintetes úr, lépjen vissza hamar a’ középre, mert főibillenik a’kocsi.“
Nem kellett több. Olly hatalmas ugrással termett táblabiránk a’ kalitka 

közepén, mintha csak a’ Beleznay-féle kertben tanították volna gym nastikára; 
onnét aztán nem mozdult; ez állásban várta a’ harmadik állomást, hogy kiszáll
jon , ’s forsponton Nógrád felé hajtasson.

Rövid óranegyed ezen állomást is elhozá, ’s az őr ajtót nyitva bekiáltott: 
Ü l l ő .  — Micsoda? Ü l l ő  , elment az eszed, német? — kérdé táblabiránk •— 
hiszen én nem Ü l l ő ,  hanem Y á c z  felé váltottam jegyet.

A ’ baj csak itt gyűlt meg, az egész teljes czímü jmblicum nagyban kezdé 
magát mulatni ; táblabiró úr pedig a’ németet áldotta ; a’ véletlen által elkínzott 
szép is mosolyra vonta csókra termett ajkait, ’s épen e’ perczben nézett feléje 
a’ megcsalatott táblabiró; szive nagyot csuklóit e’ látványon, ’s tüdője mázsa
számra szedte a’ levegő adóját ; korholt és prüszkölt örömében. Az érzemények 
e’ poesisében közeledett most felénk, ’s szépünk hókezeit minden előleges beta
nítás nélkül megragadá , ’s a’ keztyüre olly csókját nyomta a’ táblabirói tüzes- 
ségnek, melly minden hibáját helyreüté.

—■ Nem hittem — úgymond — hogy a’ mamsei nevetni is tudjon ; láttam 
pingált angyalokat, de azok semmik, vagy inkább igen füstösek és ócskák ma
gához képest. Eszem a’ szép le lkét, soha se felejtem e l , hogy lábára léptem, 
ü g y  szeretnék most már tovább is m enni, hogy magával soká mulathassak.

Es úgy lett. Táblabiró úr megjárta az utat egész Szolnokig, jegyét odáig 
fizetvén k i ; a’ mulatság igen jól ment. Abony felé a’ táblabirói szívnek az ő 
zsákja már tömve volt szellemmel; rólam mit se akart tudni, sőt nagyon sokat 
fáradt legalább is egy székkel odább csúsztatásomra. Abonynál az őri bekiáltás 
megtörténik, ’s szépeink ki felé indulnak. — Most, most! a’ táblabiró éltében 
először elsáppadt, majd könnyezett és azután sírt — végre ja jg a to tt, ’s a’ szol
noki vendéglős töltött káposztáján némult el.

Délután elbúcsúztunk, ő vissza, hogy már egyszer Váczra is eljusson, én 
pedig lefelé a’ Tiszaparton.
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Szép az alföld végtelen pusztáiban , emberei eredeti sajátságában ; utazá
som folytán többször emlékezem rölok; ’s most e’ romok múltjába akarok be
nézni, mellyek Várkony alatt a’ tiszavarsányi határban lábaim alatt elterülnek. 
Szép volt e’ hely élete az ős időkben, jól esik arról a’ jelennek megemlékezni.

(Folyt, köv.) K i r á l y i  P.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
A ’ világtörténet tanúsítja, hogy gyakran a’ legmélyebb rejtelmek homá

lyában fakadóit életere nagyszerű eseményeknek, a’ végzet titkon működő isten
keze fóllebbenthetlen fátyol alatt teremté meg azon eszközöket, mellyek meg
dermedt világoknak újjászületését idézték e lő , ’s az életforgalom kerekeit hatal
mas tevékenységre ragadák; — de hogy titkos drámairóink nagy seregében fog-e 
támadni egykoron olly e rő , ébredend-e olly kiható tehetség, melly drámairo
dalmunk tartós szürkületét fényes sugarakkal hasítva keresztül, ezt még tán 
mint szelid reményt is merészség lenne hitül elfogadnunk.

Ezen jó urak a’ phantasia rózsakelyhéből csak azon édes habot szörpenték 
le , melly után az ifjúsági ábránd szomjazik, a’ dicsvágy ingerét és a’ jó müvek 
olvasására leikökben megrendült resonance-ot — mihez ugyan jó adag önámítás 
kell — a’ teremtő erő csalhatlan nyilatkozványának hiszik, és leülnek íróasz
talukhoz, ’s mint ügyetlen bába öli a’ fürösztő vízbe kisdedét, ők is beteges 
álomképeiket a’ nagy szódagálynak feneketlen tengerébe fojtják bele. Boldog kép- 
zelmökben bizton hiszik, hogy munkájokkal a’ közönség müéldeletének cerberusi 
falatot nyújtanak , ’s hogy kínos küzködésük jutalm aúl, a’ művészet istennője 
homlokukra füzendi az ég csillagkoszorúját.

Boldogok! ők az önámítás karjaiban elégülten nyugszanak, és nem is 
lesz olly kegyetlen jövendő, melly nevök fennen kürtölésével, álmukat hábor
gassa, habár sivár versengésüknek azon haszna mindenesetre van i s , hogy 
élénkebb forgásba hozzák -— a’ papirosmalmok kerekeit.

Titkos drámaíróinknak tehát bármilly sűrű munkásságuk , „férjszeliditö“ - 
féle közönségvadítások, még csak leghalkabb érütését sem jelentheti drámairo
dalmunk életének.

Katona és Czakó kezét kora halál merevítő meg, borostyánaik közé gyász
fátyol vegyült.

Azon neliányan pedig íróink közül, kik színpadra hozott müveikkel a’ 
drámairásra tagadhatlanúl hivatást bizonyitának, nyugalomba helyezők tollúkat, 
minthogy nincs kedvök örökös önfeláldozással küzdeni rendezetlen szinházi vi
szonyainkkal ; — nem említve azon akadályokat, mellyek társas életünk fejlet
lenségéből, keleti elzárkozottságunkból merülnek föl, — azon nevezhetlen gá- 
tokat, mellyek multunk ’s jelenünk ferdeségeinek előtükrözését tiltják, ’s a’ 
legélesebb búvárkodással talált anyagot a’ drámairó kezéből kiveszik, mi szol
gál az iró serkentéséül ennyi vasgátak elszánt leküzdésére, hogy éjjelét ’s napját 
fáradhatlan munkásságban áldozza? — tán a’ fukarul osztott írói tantiéme-ek, 
a’ bíráló választmányi antipathiák? kény és szeszély mindenfelől? Illy eljárás, 
illy elismerés mellett még soká fog drámairodalmunk tengeni, ’s teljes felvirág
zását addig nem is remélhetjük, míg törvényhozásunk figyelmét ki nem terjeszti 
hazai színészetünk jelen organizálatlan állapotára, ’s míg az iró nálunk azon 
asztal fukar morzsáit kénytelen szedegetni, mellyre az ebédet ö adá, szóval: 
mindaddig, míg irányban, teljes méltósággal föl nem ébred a’ ,,nemzetbecsület.w

Ha a’ helyzeteket igy kellő nézpontjukból fogtuk föl. azt hiszem, minden 
sybillái varázskulcs nélkül fejtve lesz előttünk oka drámairodalmunk pangásának, 
’s midőn illy körülmények közt kárhoztató szót nem hoz ajkunk íróink tétlensé-
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gére , viszont kétszeres örömmel, ’s méltánylattal üdvözlendjük Szigligeti urat 
folytonos munkásságában.

Müvei — szinirodalmunk egén, annyi elkoppantott csillagok nyomán, 
méltán tisztaféuyü üstökösökként ragyoghatnak, ’s habár a’ magasabb müizletet 
nem elégíti is ki mindegyike, compromissio nélkül drámai literaturánk nyeresé
géül tekinthetők. — —

Ezeket lebke érintéssel szükségesnek láttam elmondani, mielőtt Szigligeti 
úrnak e’ legújabb müvéről szólanék; — jó olvasóm, ha soraimat hosszadalmas
nak találtad , bocsáss meg — olvasd el m é g  e g y s z e r .

A ’ „ R e n e g a t“ hazai történeteink azon időszakában já tsz ik , midőn a’ 
török csordák, vad dulongásaikkal pusztíták e’ h o n t. ’s azon rémes éjszakát, 
melly félholdjukkal kelt e’ hazára, véres lángokkal világíták fö l: a’ szegény 
földművelőnek roskadt kunyhójából egyetlen jótevőjét: nyugalmát rabolták el, 
nem volt kiméivé elöttök a’ legszentebb kapocs sem, bőszükén ragadták ki az 
anya forrón ölelő karjaiból kisdedét, ’s helyette a’ legkínzóbb fájdalmak scor- 
pióit dobák meleg kebelére, a’ szabadságért küzdő ifjúnak kicsavarták kezéből 
a’ vasat, ’s lábaira lánczot vertek belőle; — ezen gyászkorból vévé dax-abjának 
sujetjét szerző,’s a’ legügyesebb választással tünteté föl szomorú képét az akkori 
időknek. Úgy hiszem, nem kellemetlen dolgot teszek igen sokaknak, ha jelen 
drámának vázát röviden elmondom , mert he j! vajmi kicsiny vala azoknak a’ 
számuk , kik az előadáson jelen valának.

Xe vegyétek rósz névén, ha soraimban mindenütt a’ kellő tragicus ko
molyságot meg nem tartom , látjátok szép olvasónőim, ez nekem nagy munka 
lenne, mert én rózsaszínű domino vagyok, ’s szivem a’ hamari ellágyulásban 
rokon a’ tiétekkel, — aztán nem is tudnék olly kegytelen lenni irántatok, hogy 
közönynyel nézzem, mint vegyül könyeitek vize soraim közé. Rajta tehá t! 
bá tran , minden k ö l n i  szesz n é lk ü l..................

Mintegy tíz vagy húsz évvel a’ dráma folyama előtt,— magunk sem tudjuk 
bizonyosan, B arth aú ris  csak vagylagosan tudá megmondani: mikor? — egy ma
gyar ifjút ragadtak le anyja kebeléről — adó fejében, a’ török portyázó csapatok. 
Orbán Jenő — mert igy hívták az ifjú t, a’ stambuli embervásárra tétetik ki, 
ottan őt Hassán megpillantván, mert erőt sejt kebelében, megveszi; török lelki
ismerettel kezd nevelésérül gondoskodni,’s a’mozlim vallásra térítvén át, nevelt
jének Hafiz nevet a d , és szabad tért nyit bosszút lihegő, dicsvágyó lelkének.

A’ Renegat lelkében a ’ gyermekkor emlékei, szüntelen a’ bosszú ördögi 
lángjában jelennek meg, — szüleiben mindig borzasztó képe tűn elébe az elnyo
mott nép szomorú sorsának , ’s majd ismét a’ kegyetlen várurak merülnek föl 
emlékében, kik adój okát a’ töröknek, jobbágyaikkal fizettetik, ’s ekként őt is 
anyja édes kebeléről rablánczokon hurczoltaták e l; — és ellensége vo lt, ki bi
lincseit megoldá. Hassánban második atyjára talált; — a’mennyivel kápráztatóbb 
volt a’ bosszú világa lelkében, azon arányban nagyobbult becse az ellenségétől 
vett jótéteményeknek, és ösztönszerű karokkal ragadá őt meg iránta a’ hála ér
zete ; mi könnyű volt illyenkor Hassánnak Hafizt czéljai hatalmas eszközéül 
megnyerni, vele új hazája iránti hűségi esküjét letétetni, — hozzájárulván még, 
hogy Hassán leányában, Fatimében, szivének kéje született meg, ki öt a’ sze
relem legforróbb karjaival kulcsoló körül.

Hafiznak dicsvágyára aczélrugonv volt a’ bosszú , ’s ő magasra emelke
dett, — Hassán éles szemekkel néze át kebelén, leányával boldogította öt ’s 
megbízott benne. A ’ hála-, szerelem- ’s bosszúvágyónak kielégítése sokszorosan 
font kötelékekkel csatolá öt le új köréhez , az érzelmek sokasága olly áradattal 
lepte el kebelét, hogy nem csoda, ha a’ múltra nézve kiszámoltabb menetet nem 
kaptak gondolatai. Lelke folytonos vihar tanyája volt, ’s azon el-elsuhanó virá
gok, miket néha benső küzdelmeinek háborgó tengerén fölmerülni látunk, Fatime 
kebelének illatos rózsabokráról csak eltünőleg hullottak oda.
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Illy lélektani motívumok után, én Hafiz fájdalma kifejezésében kevesebb 
lágyságot óhajtottam volna; midőn az érzelmek vadul zilálják föl a’ kebel min
den rejtekét, nem patakok fakadnak, hanem forrongó vesuvok egekig dobják izzó 
üszkeiket. — —

A’ függöny fóllebben, a’ cselekvény gyors folyamatában van.
Harczi kürt rivall.
Hafiz, kinek vészes karát már sok tájak mindenből kifosztott lakói isme

rők — Nógrád ellen indul; — a’ védtelen remegő nép az egyház szent oltárai
hoz menekszik, ’s az orgona csendes harmóniával kiséri a’ nép buzgó énekét. 
Hafiz megihletve á l l , e’ szent perez messze űzi tőle a’ bosszút, ’s a’ gyermek
kori emlékek szelíd fényben tolulnak szivére, és ő az édes múltban elveszti ön
magát, — de csakhamar fölveri keblének perezre elszunyadott bosszúját , — 
az egyház ajtaját betöreti, ’s a’ megrémült nép szelíd istenétől elfordulva, a’ 
vad tigris előtt térdel le, és könyörög kegyelmet: csak egy nő áll rendületlenül 
’s ez — Szathmáryné! (Orbán Borbála) H afiz, hangjait hallván, megismeri 
benne anyját. Az anya ’s leánya Lenke rabnőkül a’ nógrádi várba vitetnek, 
melly várnak helytartósága Hafizra van bízva , — — itt a’ nők kínos aggodal
mak közepette, borzasztó sorsnak néznek elébe, különösen Lenkének galamb- 
tiszta lelkét már másodszor vérzi a’ meggyaláztatás gyanúja. Jussuf a’ liaremőr, 
ármányos egy ficzkó, valóságos szappanyozatlan Csiffincs, ő örökké kémkedik 
táborban ’s házi szőnyegek mögött, ’s most is rögtön kigyónyelvvel sziszegi meg 
Fatimének, hogy a’ helytartó paradicsoma, egy gyönyörűséges huryval szapo
rodott , a’ vái'ba szállított magyar rabnők egyikében. Fatime nem lévén olly 
hiú, hogy szebb nőt ne hitt volna magánál, mi csuda? ha Jussuf fullánk beszé
deire galamb-epécskéje fólzavarodott, és ő villogó tőrrel siet a’ magyar rabnők 
szemléletére; azonban Lenkétől megértvén, hogy jegyese van, ’s hogy a’ hely
tartónak semmi áron nem kíván tetszeni, megnyugtatva távozik. A’ következő 
jelenetben Hafiz megismerteti magát anyjával ’s testvérével, a’ fia után régen 
epedö anya elragadtatásában, viszontlátási örömének kifejezésére s z a v a k a t  
nem t a l á l ,  — de örömét csakhamar sötét felhő zavarja meg, mert fiában ha
zájának legkérlellietlenebb ellenségét ismeri meg. És ez alkalommal egyszersmind 
kiderül az i s , hogy nem a’ fóldesúr adá el Hafizt a’ töröknek , hanem az ozmán
csordák maguk kívántak ifjakat adóban,’s igy hurczoltatott el ő is szüléji lakából.

Szerintem ezen körülménynek e’ helyeni előhozása az egész drámának fö
lötte á rt, mert ezáltal igen megtágulnak a’ kötelékek, mellyek Hafizt a’ török- 
liez csatolják, — annyira, hogy ennek tudatával inkább ezt, mint saját honfi
testvéreit kellene gyűlölnie, — mennyivel jobb helyén lenne ezen okot akkor 
elmondani, midőn később a’ 3-dik felvonásban, az a tya , fiát a’ békezászló kitű
zésére igyekszik rábeszélni, — hiszen Hafiz tévhitének e’ fólvilágosítása lehet 
csak a’ leghatalmasb ok, mi őt honfiaihoz való áttérésre bírhatná. Hogy Hafiz 
ezen tudat után i s , olly buzgón ragaszkodjék a’ törökhez , mint rögtön látand- 
j u k , az mindenesetre csak a’ valószínűség rovására történhetik. Künn ágyúk 
dörgenek, vagy Komlósv Ida k. a. szerint, harczi kürtök rivallanak, — a’ ma
gyarok ostrom alá veszik Nógrádot, ’s Hafízon (pedig beh kevés oka van már 
reá) újra erőt vesz a’ gyűlölet, ’s esküjének szentsége, és ő indul visszaverni a’ 
gaurokat. Egyfelől anyjának kérelmei, átka, szülőfölde iránti kötelessége, más
félül, adott esküje, a’ hála és a’ bosszú , óriási kínokkal vívják kebelét. Küz- 
ködéseiben Fatime szerelme ad az egyik résznek tú lsúly t, és ő kitűzi a’ harczi 
zászlót *).

’’) Ad vocem zászló : Szeretnék tudni: hogy került a’ me x i c o i  z á s z l ó  a* 
magyar szinpadra ? a’ magyar is háromszinü ugyan: piros, fehér és zöld , csakhogy 
itt a’ pirosnak kell fellyül lenni; a’ mexicoiban a’ zöld van fellyül, az olaszban kö- 
rösztben állanak a’ csíkok. Azt akartuk ezzel jelképezni, hogy Mexico és Magyar- 
ország — mindegy ? — S z e r t .
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A ’ harcz elkezdetik, — a’ magyarok közül egy ősz vitéz legelső hág aT 
várfalakra, zászlaját feltüzendő , — de az ellensokaságtól elnyomatva, elfoga- 
tik. A’ fogolyban Hafiz atyjára Orbán Petőre ismer, ki mint alvezér szolgál a’ 
király seregében. Az ostrom intra muros et extra, újabb erővel folytattatik, — 
a’ magyarok Nógrád falait ostromolják; a’ fogoly atya fiának szivét. Az atya 
kér. A ’ fiú ingadozásában tytiusi kínokat szenved, — végre kebelének szen- 
tebb szózata győz, Hafiz kitűzi a’ békezászlót, ’s a’ magyar küldöttségnek a’ 
várkulcsait átadatván, Ígéri bogy ezentúl soraikban harczoland.

Diadalmi zene vonul keresztül a’ kapukon, — Hasszán a’ nagyvezértől 
nyert segitséggel, visszavervén a’ magyar tábort — jő.

Hafiz pedig a’ ,ferman‘- t, melly lionárulásaért halálos Ítéletét foglalja 
magában, kiejté kezéből.

A ’ 4-ik felvonásban Hafiz szökést tervez szüléivel, — mellyet az ármá- 
nyos Jussuf ismét kihallgatott, ’s Fatimének tudtul ad, — ki most már férje 
hűtlenségét, ’s a’ magyar rabnő iránti szerelmét bizonyosnak hívén, beleegye
zik Jussuf gazajánlatába, hogy a’ szökő Piafiznak tőrével adja meg a’ kellő 
viaticumot, — sőt vak szerelemféltése annyira m egy: hogy a’ szökési tervet 
atyjának Hasszánnak is fölfedezi.

Képzelheted jó olvasónőm, a’ szerető hölgynek kínait, midőn megtudja, 
hogy Lenke Hafiznak testvére, — ő szerelemféltési vakságában meggyilkolja 
hü férjét, ki ötét is elvitte volna azon hazába , hol a’ nő férje szerelmén mások
kal nem osztozik.

Hafiz még csak szüléi ’s testvére szabadon bocsáttatásaért esedezik, azu
tán elbúcsúzván Fatimétől, vérpadra megy.

A ’ fóldszin fehér kendői pedig emelkednek, mintegy kegyelmet jelentők 
a’ szegény Hafiznak, de a’ ferman szavai visszahúzhatlanok. — Fatime tört 
szívvel egy kard hegyébe rohan. — — —

A’ darab meséjéből látható, milly természetes egyszerűséggel tudá szerző 
fölvett tá rg y á t, — részletiben is érdekessé tenn i, ’s e’ részben a’ ,Renegat4 
Szigligetinek sok müve felett bír föltűnő előnnyel. Nem látjuk itt azon szögle- 
tesitő episodokat, nem azon színpadi hatásra számított üres eziezományú mes
terkéltséget, — melly már már drámáiban otthonosúlni, ’s modorává válni kez
dett ! — de viszont e’ müvén igen érezhető a’ költői fölemelkedettség hiánya, 
— holott ez által lehetett volna egyedül jelen műnek a’ valódi antik szellemet 
megadni, ’s a’ Renegátról a’ németes sentimentalismusnak még csak árnyát is 
letörölni.

A ’ situatiok változatosságából lá tjuk , a’ működő személyek lelkében 
milly gazdagon fejlik az erő, — benső életük mennyi változatos phasisokon 
megy keresztül, — de mit ér ? a’ repke dialogizálás mindezeknek igen halvány 
kinyomatát ad ja , sőt több helyütt a’ viharosabb lélekküzdelem csak hallga
tással fejeztetik ki.

Milly gyönyörű a’ zsibongó méhek munkásságát , üvegköpün keresztül 
élvezni, — hát még mennyivel dicsőbb drámában — ha lélekmüködését láttatja 
igy velünk az iró.

A’ ,Renegat‘-nak gyűlölete motiváltabbá válandott, ha szerző neki okot 
szolgáltat, azon hitnek fölébredésére, hogy szüléi a’ vár urak sarczolásai követ
keztében elvesztek, — mert hiszen igy gyűlöletének tettleges kifejtésére nem 
elég tiszta a’ té r, — ’s nem remeghetett e’ minden nyomon, hogy szülője kebe
lébe döfi a’ bosszú gyilkát ?

Fatime Hasszánnak Budavár helytartójának leánya, és még sincs benne 
egy csep arrogantia is jöttment férje irá n t; — tanulhatnátok szépecskéink !

Lendvay, Szathmáryné ’s Komlóssy Ida helyükön voltak. Szákfy, mint 
haremör mindenütt vo lt, csak helyén nem.

Lendvayné ma elég kedvetlen volt, ’s mégis úgy látszott, nem szívesen
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lial meg, — no de hiszen az öngyilkosság nem is ollyan dolog, mit az ember 
hetenként legalább egypárszor gyakorolhatna.

Voltak súgó után epedő fülek is.
A’ darab tetszett. Szerző hivatott. D o m i n o .

MI HlR BUDÁN?
— Lapunk múlt számában egy b e k ü l d ö t t  czikk Schodelné asszonyság

nak a’ nemzeti szinháztóli elkivánkozásáról beszél. A’ ,Pesti Divatlap1 épen fel
mondást emleget. Nekünk , szerkesztői állásunknál fogva, bármelly beküldött 
czikket kiadni kötelességünkben áll , hol a’ tények valódiságáról vagy a’ közhír, 
vagy a’beküldő kezeskedik. Hasonló kötelességünknek ismerjük azonban minden, 
a’ közönség szine előtt tett vád igazolásának is tért nyitni lapunkban , ’s hol a’ 
dolgok valódi mibenlétéről saját magunknak is van tudomásunk, azt minden 
rokonszenv, vagy ellenszenv nélkül elmondjuk.

A ’ vádak ezek: Schodelné felmondott,— Schodelnét ritkán léptetik fel, — 
az első tenor nem akar Schodelnével játszani, Sch.-nek nincs közönsége a’ má
sod-tenor m iatt, — Schodelné ellen rendszeresen kicsinált ármánykodások vi
tetnek végbe. — Lássuk sorba:

1) Schodelné (ki különben igen igazságszerető és törvényeket tisztelő lélek) 
felmondott? — Nem mondhatott fel, mert még egy évig kötelezve van szerző
désileg, ok pedig a’ szerződés megsemmisítésére nincs, mert az igazgató teljesíti 
a’ szerződésnek őt terhelő részét; bár Schodelné is olly pontosan teljesítené a ’ 
magáét; e’ vád kit terhel? Nem tudatik.

2) Schodelnét (kit különben mindenki igen kedves szinpadi tüneménynek 
tart) ritkán léptetik fel ? — Maga akarja úgy. Hányszor változik meg a’ já ték 
rend, a’ kitűzött opera nem adathatik. M iért? Sch.-né elrekedt, Sch. feje fáj. 
Sch. rosszat álmodott. Sch.-nak családi gondja van. Sch.-nét megharagították. 
Mind meg annyi tény. Sch.-né nem akar föllépni darabokban: hol koporsó jő 
e lő , Rohan Mária igen magas neki, Montechi igen m ély, Ezred leánya, Gemma 
igen naiv, az újabb, leginkább coloraturjaik miatt annyira divatos operák pedig 
nem hangjához valók. H át erről ki tehet? K it illet e’ vád? Enekelhet-e helyette 
az igazgató, a’ rendező, a’ karmester, vagy plane a’ hivatalos lap szerkesztője ? 
Vagy találhat-e fel panaceát, melly a’ tisztelt énekesnő leggyakoribb elrekedé- 
seit, fejfájásait, rósz álmait, és szeszélyeit meggyógyítsa? Egy országot illyen 
orvosságért!

3) Wolf nem akar Schodelnéval fellépni ? — Nem akar? Ezt nem értjük. 
Hogy lehetne ollyankor egyes szinházi tagnak valamit nem akarni, midőn ,,a’ 
művésznő hálásan ismeri el“ : hogy mióta Bajza úr tartja a’ kormányrudat ke
zében , minden tekintetben kevesebb oka van a’ panaszra: mint az előtt? Kit 
érdekel megint e’ vád ? A’ vádolok olly általánosságban beszélnek : hogy az em
ber nem igazodhatik el ra jta , hogy kit vádolnak tehát? Tehet arról valaki: 
hogy Linda, Lucia, E rnani, Sevillai borbély, Benyovszky, Czár és ács, Alva
járó mind H. kisasszony szerepei közé tartoznak, vagy csupán csak az a’ czél: 
hogy énekeljen vele is a’ másod-tenor ? H át Dom Sebastianban nem Wolf és Sch.-né 
énekel-e együtt? Egy adatot,egy tényt hallanánk legalább annak okadolására: 
hogy Wolf NEM AKAR együtt énekelni! Ki hát a’ vétkes ?

4) Schodelnének (ki különben a’ közönségnek régi kegyencze) nincs kö
zönsége Bognár miatt? — H át Alboninak miért volt? hisz’ akkor is Bognár 
énekelt, még sem szaladt a’ közönség? Hát Benyovszkiban miért van közönség? 
hisz’ ott is Bognár énekel ? H át Dom Sebastianban miért n i n c s ?  hisz’ ott meg 
Wolf énekel. Mikor Rohan Máriát másodszor adták, Wolf énekelt Schodelnéval 
’s alig került ki a’ napi költség. Hát ha most valaki megfordítaná a’ tételt ’s
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azt mondaná: hogy azárt nem tetszik Bognár, mert Schodelnével léptetik fel? 
Ezt mi ugyan a’ világért sem tesszük fel, de hátha akadna malitiosus ember, a’ 
ki foltennó ? Egynek a’ kedvéért valamennyi hibáit elnézi a’ közönség, ’s ez 
megfordítva is áll. A’ következés meg fogja mutatni.

5) Schodelné ellen (ki különben igen szerény, csöndes és kegyes teremtés) 
rendszeres, kicsinált ármánykodások vitetnek végbe! De már ez több, mint men
nyit pusztán, odavetve szabad állítani. I tt  meg kell nevezni: hogy ki által? ki 
az , a’ ki Schodelné ellen ármánykodik ? Mi oka lehet arra valakinek, hogy illy 
megbuktatási systemákon törje fejét, micsoda eszközei vannak az ármányko
dásra ? Mérget adtak be neki, hogy rosszul énekeljen ? hogy hangjának 
nagy részét elveszítse ? hogy makacs, szeszélyes legyen; megvesztegették 
az egész, összes közönséget: hogy ne tapsoljon neki? H. kiasszony, 
kegyosztalékival senki fia nem dicsekhetik, ki magának sem személyes 
hódításokkal, sem ősi becsületű családja befolyásával nem szerze a’ kö
zönség között párto t, hanem birja annak osztatlan tetszését művészeté
nél fogva, ki a’ nápolyi színigazgató legfényesebb ajánlatát kikerülte: hogy 
édes hazája színházánál maradhasson, m ellyneki, a’ közönség kegyenczének, 
a’ páratlan szorgalmú , zúgolódástalan művésznőnek, ki félév alatt öt szerepet 
tanult be, mialatt Sch.-né csak egyet: jóval kevesebbet fizet, mint Schodelné- 
nek , a’ mellőzött, az üldözött, a’ háttérbe szorított Schodelnének! Ismétlem 
uraim: hogy H. kisasszony ártatlan, tiszta nevével egy sorba írni az á r m á n y 
k o d á s t ,  blaspheraia ! Ezt önök tán maguk sem úgy értették. De mit értettek 
hát? Ki lehet Sch.-nének valaki irigye, ki ármánykodhatik egy első énekesnő 
ellen más, mint első énekesnő? Mondják ki önök, hogy kicsoda? Schodelnének 
senki sem ellensége , mint saját maga, és saját barátai, a’ kik ezúttal az álta
lunk különben minden tekintetben igen tisztelt hölgynek és jeles művésznőnek 
igen-igen gonosz szolgálatokat tőnek.

A ’ kimondott vádak senki ellen sincsenek irányozva ’s az igazgató kész
akarva ki van hagyva a’ játékból. Jó taktika volna ez, ha észre nem lehetne 
venni. De mi szétzavarjunk a’ sakkfigurákat. H a a’ szinháznál hiba van, a’ 
nyilvánosság terén azért csak az igazgató felelhet, ezt tudják a’ tisztelt vádlók, 
ismerve a’ színházi törvényeket, mellyek kemény (elbocsáttatási) büntetés alatt tilt
ják a’színház bármelly tagjának vádjait és panaszait, a’ színházi törvényszéken 
kívül, más akármi néven nevezendő forum elé vinni. Vádolhatnak tehát min
denkit, kiknek felelniük és ellenvádakat tenniük nem szabad, csak az igazgatót 
magát nem , ki perse hogy a’ boldog végit fogná azután a’ dolognak ’s oily té
nyeket találna napfényre hozni, miktől könnybe lábadna a’ szeme a’ feleletet 
kérőnek.

Azok tehát nem felelhetnek, a’ kik gyanúsítva vannak, a’ ki pedig felel
hetne, az „legkevésbé sem okoltatik.“

Illyenkor nincs mit tenni egyéb: mint saját magunknak jelenni meg az 
általunk megnyitott törvénypiaczon, ’s elmondani a’ felvilágosító védők okát, 
mikkel a’ megtámadott igazság ügyének tartozunk.

— Nem hisszük, hogy az olvasók közül sok egyesnek volna szüksége 
toronyórára; azon községeknek azonban, mellyek tudni akarják, hánjmdán 
vannak az idővel, egy pesti derék lakatost és nagyóra művest lehet és kell 
ezú tta l ajánlanunk; lehet: mert az említett mester jeles dolgozataival és ki
tűnő ügyességével ez ajánlást teljesen megérdemli; kell: mert benne olly derék 
magyar kézművest b irunk , ki nem csak a’ hazai, de a’ külföldi idegeneken is 
könnyen túl tesz, erről akárki meggyőződhetik nem csak Budapesten, de az 
ország számos más vidékein is ; térjen be bár Pesten a’ Rácz-utczába 329. szám 
alatt S z ő c s  J á n o s  lakatos és toronyóra-műves szerény műhelyébe, ’s te
kintse meg azon három nagy órát, melly műhelyében jelenleg a’ m. k. u. kincs
tár számára készíttetik, ’s mellynek nincs egy szege vagy lapocskája, melly a’
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mester műhelyén kívül készült volna; ’s megtekintvén, látni fogja, hogy azok 
csín , pontosság, ’s jó összeillentés tekintetében semmi kívánni valót nem hagy
nak hátra , sőt meg fog lepetni azon elmés találmány által, mellyel müvét a’ 
mester tökélyesitette. A ’ pesti embernek eszébe ju that S z ő c s  J á n o s  neve, 
valahányszor órát verni hall a’ reform, egyházban, melly egészen az ő müve, 
vagy a’ Teréz- és József-városi egyházak tornyaiban, mellyek óráin tetemes vál
toztatásokat vitt véghez; — az utas pedig eddig is több helyen megemlékezhe
tik rá  az ország vidékein: Adonyban, Nagy-Szent-Miklóson (Torontói,) Száron 
(Fehér), Foktün (Pest), Sár-szent-Miklóson; ’s a’ szerény és derék magyar 
mester kitűnő ügyessége után reméljük, hogy nevét és jeles dolgozatát napról 
napra több város és helység fogja megismerni azok közül, mellyek pontosan 
akarnak tisztában lenni az idővel, ’s inkább kívánják, hogy azt egy magyar 
iparmüvesnek ügyes keze mutassa meg nekik, mint külföldié, kikről tudjuk, 
hogy nem mindig a’ legszívesebb hajlandósággal viseltetnek jól eligazítni ben
nünket az időben. (Beküldetett.)

— Az ellenzéki kör „nemzeti tánczvigalmat“ fog adni, mellyre is előlegesen 
figyelmeztetjük a’ vigalmak barátit és barátnéit.

— Egy a’ harminczat meghaladt fiatal adóssággyártó nem rég folyamo
dott az illető hatósághoz — kiskorúsági engedélyért. — Oh boldog kor, melly - 
ben az ember adósságait törvény köpenyege alatt húzhatja vissza. Oh szép ta 
vasza az életnek, ifjúság reggele !

•— Angliában húst nem-evő társulat támadott. Ez által az ember olly tö
kéletes lesz, — mint a’ majmok, mellyek szinte nem esznek h ú st, ’s lábuk he
lyett is kezük vagyon. A’ mészáros csillagzat e’ hírre halványulni kezd.

— Jövő hó 11-kén fog adatni Czakó legújabb müve „János lovag.“ E 
műben sok helyütt rátalálni a’ gondolatra, melly őt fátuma elé üldözé. E ’ nagy
szerű mű, ha egész terjedelmében adatnék, két estét elfoglalna, ’s mi jobb sze
retnék azt igy bemutatva látni, m inta’ színpadra alkalmazás miatt tetemesen meg
vékonyítva. A’ fiatal költőnek gyászban ie kedves emléke érdekelni fogja közön
ségünket.

— Szinte jövő hónapban kerül színpadra Moliere „Fösvény“ czimű víg
játéka. Fordította Erdélyi János. Nemkülönben Hugo Károly „Bölcsek köve,“ 
Fordította ? ? ?

— Nérók, Diocletianok elhamvadtak, de a’ Nemesis fáklyájával fólkeresé 
és bosszút állt sarcophagjaikon , az átokterhelt hamvakat szerte szórván. E ’ 
tettével Nemesis kisasszony kevés természethistoriai tudományt tanúsított, lá t
szik , hogy még fogalma sem volt egy kiszakasztott pókláb életéről , különben 
ezt józanon nem teszi vala, mert mi lön a’ következés ? a’ Nero és diocletiani 
hamvakból egy haszontalan kis parányiság, a’ redoute-terem valamellyik zugába 
h u llo tt, és im „cotillon-zsarnokocska“ támadt belőle. Egy cotillon-zsarnokocs- 
kának, mi igen nagy csuda, csak úgy két lába van ugyan, mint bármellyik más 
tánczosnak, mindazáltal ettől sokban különbözik a’ sok r á n g a t ó d z á s t ó l ,  
tagjai kificzamultabbak, feje fürtösebb és orrát is kénye szerint magasabban 
hordja, mint alkotva van; kronioni szemhunyorításától élet függ és halál !

A ’ cotillon-zsarnokocska , hatalmánál fogva, előtánczos; hatalmánál fogva 
semmi rendnek, törvénynek nincs alája vetve ; hatalmánál fogva a’füzérkörökbe 
azon párokat választja csak, kik neki tetszenek, — ’s ha találkozik vakmerő, 
önkénytes, rebellans, ki a’ rendhez mer ragaszkodni , hatalmánál fogva, a’ ze
nének csendet parancsol, és a’ hegedők , mintha csak egy nyakuk volna, egy 
csapásra elnémulnak, a’ cotillon-zsarnokocska pedig hatalmánál fogva, moso
lyog , és már most tessék tánczolni cotillont! ! -------

Azt mondják, illyes a’ 19-dik században, mívelt fiatalok közt történnék 
— én nem hiszem. In  o k a i  C s a 1 án.

— HÁLANYILATKOZAT. Nem a’ kor divatja ugyan a’ tartozást leróni,
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aztán a’ privát érdekű köszönetnyilvánításoknak napfényre való hozatával is, 
gyakran megjárták már az emberek, miután m egtörtént, hogy az orvos bete
gének háláját folgyógyulásaért, és halála hírét ugyan egy alkalommal vévé, — 
talán annak bebizonyításául: hogy a’ háladatosság mennyei erény! — mindaz- 
által én hálakötelességemről, mellyel az „Életképek“ b e t ű s z e d ő j é n e k  tar
tozom, meg nem feledkezem, ’s vegye köszönetemet először is azért, hogy a’ 
köribálról irt soraim folytán, e n g e m  a’ jövő század előre megkeresztelt nagy
hírű festőjével ,Testiével szives volt megismertetni; és másodszor: hogy del
nőink irányában elmondatá velem, miként magyaros fejkötőikkel t a r t o z n a k  
— jól megjegyzendő t. i. — a’ h a z á n a k ?  — Köszönet tehát az „Életképek“ 
betűszedőjének, és ö r ö k  hála a’ szerkesztő úrnak, ha engemet e’ sorok közre
bocsátásával, a’ k ö t ő t ű  és l e g y e z ő h a l á l t ó l  megment. — Kelt Pesten, 
febr. 20-kán 1848. — B u l y o v s z k y  G y u l a .

— „ E l e m i  o k t a t á s t a n “ czinnx 6X/<1 ívre terjedő, sok tekintetben 
czélszerüen hasznos munkának 500 példányával megajándékoztatván szerzője 
által a’ kisdedovókat képző és példány-intézet, mind a’ munka hasznossága 
mind a’ jótékony czél tekintetéből azt mindenkinek ajánlani bátorkodom. — 
Egyegy (kötetlen) példánya 10 pengő krajezár , kapható alulirtnál. — N e y  
F e r e n c z ,  k. o. képezdei igazgató. (Terézváros, Yalero-utcza , int. épület.)

— A ’ kisdedovási e sz  m ecs  e r ék  a’ kisdedovóképzőintézetben ezentúl 
is minden hónap utósó vasárnapján (d. e. 9 órakor) fognak ta rta tn i, mellyekre 
a’ kisdedovás és nevelés minden barátja szívesen meghivatik. N ey  F e r e n c z ,  
k. o. képezdei igazgató.

— NYILATKOZAT. Kénytelenek vagyunk kinyilatkoztatni, miképen
mi a’ kiadásunkban megjelenő ujságlapok szerkesztőségeinek a’ szabadpéldá
nyokból, saját rendelkezésükre, meghatározott és elegendő mennyiséget álla
pítottunk meg, e’ szerint egészen saját ítéletükre van hagyva azokat akár más 
lapokkal cserébe ad n i, akár levelezőikre nézve használni. Ennélfogva, ki azon 
ujságlapokból magának cserébe kívánna, a’ végett az illető szerkesztőséghez 
forduljon. L ä n d e r e r  és H e c k e n a s t .

— Mondani valóik: Kérjük mind azon tisztelt szerzőket, kik általunk el
fogadott műveiket más lapoknak is jónak látják megküldeni, hogy e’ tisztelt 
eljárásukról bennünket elsőbb értesíteni méltóztassanak, nehogy két lapban 
egyszerre jelenjenek meg tisztelt műveik , mi a’ tisztelt szerzőkre nézve ugyan 
nem nagy baj , de a’ tisztelt szerkesztőknek annál nagyobb galiba. — Azon 
vers , melly igy kezdődik: utczu, mi az ördög! nem adhatjuk, nagyon sen- 
timentalis. B o z z a y  P á l  versei elfogadtatnak , szép költői emelkedettség lát
szik bennük, illy nemes ihlet-szülte költeményeket mindenkor szívesen veen
dőnk. H i r t e l e n  B a r n a  népdalai jók, érzik rajtok az eredeti népkedv zamatja, 
közölni fogjuk. Lázár Kálmán barátunkat szives üdvözletünk mellett felszólít
juk ígérete teljesítésére. Laura czimü novellette elfogadtatik. — Regina, novella 
elfogadtatik. A ’ szépmütani napló töredékeit nem sokára megkezdendjiik. A’ 
többi müvekről j ö v ő b e n . --------------------

— E g y k é t  s zó  a’ „NÁDORI EM LÉIvLAP“-ró l. — Ollyan lévén 
e’ tárgy, melly figyelmünket első csirájában leköté, ’s melly már többször köz
zététel, előfizetés ’s más viszonyos vonatkozások által a’ közönségnél tudomás
vételi igényeket támasztamaga irányában — elhallgatva bár a’ legközelebbi kút
főt, honnan a’ jeles eszme származott ’s melly mindnyájunk édes tulajdona volt 
(t. i. az érdek üdvezült nádorunk emlékének örökítése irán t) ; kötelességünknek 
tartottuk mind az t, mit a’ „ n á d o r i  e m l é k l a p “ mostani állapota ’s miben
létéről tudunk, a’ közönség elébe bocsátni. Ezt pedig annál inkább s z ü k 
s é g  is tenni, nehogy a’ terjedelmes hatású vállalat, melly mindinkább megle
pőbb nagyszerűségre fejlődik, ’s a’ nemzet rokonszenvével találkozandva, szilárd 
alapon igen szép jövendőt igér, hosszalmas hallgatás miatt vagy örökre elhunyt
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nak tekintessék, vagy netán roszakaratu álhirek által hitelében előre megron- 
tassék, miszerint létesülési pályáján aztán annál több akadállyal kényszerüljön 
megküzdeni.

Mindenekelőtt tehát, miként e’ részben b i z t o s  tudomással biránk , ki
jelentjük, miszerint a’ nádori országos emléklap *) körüli munkálatok meg nem 
szünöleg folytattatnak, ’s maga a’ nagyszerű aczélmetszvény is nemsokára 
napvilágot látand. Létesülését eddigelő azon változások ’s fordulatok, mellyek 
az egész körül történtek, hátráltatták, mellyek azonban a’ helyett, hogy a’ 
vállalat ártalmára szolgáltak volna, az eredeti eszmét inkább megtisztitották, 
tágitották ’s oily alapot készitének neki, mellyen a’ vállalat jövője biztosan 
nyughatik. Ezen változások legnevezetesebbike az, hogy a’ vállalat ügy vezér
lete o l l y a n  egyed kezébe ju to tt, ki annak nagyszerű fontosságát ’s közjórai 
kiteijeszthetőségét átlátván, lelkesült buzgalommal karolta fel azt, ’s hogy 
semmit ne veszélyeztessen, óvatosan ugyan, de nem irtózva pénz vagy idő- 
áldozattól, intézkedvén, képes azt anyagilag és szellemileg eljuttatni j e l e n 
t é k e s  czéljához , melly helyesen felfogatva, valódi szívörömet gerjeszthet 
minden hazafi keblében. A ’ vállalat segédkiviteli — ’s főleg gyakorlati részét 
egy e’ tekintetben fáradhatlan ’s értelmes vállalkozó társ kezeli. Miután azon
ban tudtunkra ezen vállalat n e m e s  c z é l j a  ’s f e l a d a t a ,  főleg mikint az a’ 
legujabbi fordulatok ’s részszerint István főherczeg nádorrá választatása nyomán 
alaku lt, mindeddig kimeritőleg még elő nem adatott **), szabadjon azt csak 
azért is, hogy jelentékenységéröl a’ t. ez. közönség készülő tényekkel győződjék 
meg, röviden elmondanunk.

A’ vállalat eredete köztudomású. S z á l é  L a j o s  ugyanis d i c s ő ü l t  
n á d o r u n k  őfensége félszázados hivataloskodásának emlékét örökitni akar
ván , országos e m l é k l a p o t  a l a p i t a ,  melly a’ nemzeti museumban letetet
vén , a’ főczélon kivül egyszersmind az ország mostani állapotát tüntesse föl 
legkésőbb utódok előtt. Az országos emléklap tehát nevezetes történeti becsesei, 
és a’ művelődő kor szellemének typuszával bir ; mert valamint visszafelé ha
ladva az ókor régi századiba, mindinkább óriásibb anyagi erő-emelte ’s külső
tekintetre meglepő n a g y  emlékeket találunk is, mex-t végpontját a’ felhőkön túl 
emelkedő gúlák képezik: úgy a’ polgárisuk századok minél közelebbi fokozatain 
annál e g y s z e r ű b b  szellemiebb örökitvényeket lá tunk , a’ minthogy is az 
emberész az erőhatások egyszerüsitésén dolgozik szüntelen. Egykor koloszokat 
emeltek egyik szigetről a’ másikig, és sphynxeket faragtak iszonyú kősziklák
ból; most egyszerű k is  emlékkel jelölik a’ nevezetes események helyeit — mit 
azonban a’ kegyeletihletett kor jobban tisztel mint a’ hajdani vad népek amaz 
óriás müveket — ’s érdemes férfiakat i n t é z e t e k  által örökitnek meg véreik 
között. Ezen szellemies irányból veszi a’ nádori emléklap is keletkezését, szer
zője b e t ű k  által akarván emlékoszlopot emelni egy ünnepelt ritkaságnak — 
a’ dicsőült nádor félszázados hivataloskodásának. És inig ezen egyes esemény 
kiemelését czélozá, megörökité az e g é s z  h a z á t ,  mellvnek ez idöszerinti 
képét késő századokra hagyományozandá. De szándéka volt annak jövendőjét 
is megörökitni egy a l a p í t v á n y  á lta l, melly szerint minden ötödik évben 
folytatólag jegyeztetnének föl a’ nemzeti nxuseumnál külön iveken a’ statistical 
adatok hazánk fejlődendő szellemi ’s anyagi állapotáról.

f-r-f, , .. s S c h u l t z  Au g u s z t .(Vege kov.)

*) Ennek részei többi közt azon pergamentlapok, mellyek kortársaink aláírá
sával , ’s a’ törvényhatóságok, testületek, egyletek stb rövid statisticájával ellátva, 
nagy diszkönyvben fognak a’ nemzeti museumnál őriztetni. S. A.

**) Kivéve egy Ízben a’ „ T á r s a l k o d ó d b a n ,  hol azonban szinte nem illy 
körülményes leírás közöltetett. S. A.
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ESZTERGOMBÓL. Február hó 22-én tartatott a’ fiirdő czimü vendéglőben egy táncz- 
vigalom , melly fényes jelét adá egy részről az alakitók felvilágosodott szellemének , más részről 
pedig annak , hogy socialis élet mirigye nem a’ rang vagy vallás által elkülönzött néposztály 
érintkezésében , hanem inkább az illy cotteriáknak egymást kerülő és lenéző szellemében fész
kel ; mellyet megtörni , annál nagyobb dicsőségükre válik az alapitóknak, minél bizonyosabb : 
hogy még két évvel ezelőtt éppen e’ teremben elkülönző tánczvigalmak tartattak ; nehogy a’ 
sors által kézműre szorított nép-osztály, vagy pedig éppen ollyak, kik Istenüket a’ legrégiebb 
hit szabályai szerint imádják, bekeveredjenek azoknak tánczfüzérébe, kik csak illy elkülönzés 
által birták magukat feltűnőkké tenni a’ szellemi miveltségben semmiben sem hátrább álló polgár
társaiktól. Csak meg kell törni az u ta t, ’s a’ felvilágosodás napja lassanként elérendi hazánk e’ 
tekintetben borús egén a’ pontot, mellyet neki az elöhaladott kor, ’s más miveit nemzetek pél
dája kitűzött ; hogy egygyé olvassza ezen annyi részekre szakadt nemzetet, mellynek átka a’ 
meghasonlás százados magvában rejlik. — G y.

IGLÓ, február 2-1-én. „Minden ember legyen ember és magyar “ És ,,A’ nagy világon 
e’ hon kívül nincsen számodra hely.“ Iglói polgáraink ez igazságoknak magokra is, mint e’ hon’ 
fiaira alkalmazott valóságát érzik, ’s innen nincs köztünk polgár, ki gyermeke növeltetésénél 
édes magyar honi nyelvünkre legnagyobb gondot nem forditna. — Múlt hó 17-én Károly elő
estéjén végre mi iglaiak is részesültünk egy ünnepély nézésében , melly Pesten épen nem fehér 
holló. Az itteni progymnasium kis növendék serege ugyanis derék fiatal tanitóját K. Károlyt 
fáklyás zenével, ’s fellengős magyar beszéddel, megtisztelé. Tegnap az iglai ifjúság által rende
zett táncz vigalom újra figyelmeztete bennünket, hogy időnk farsang körül jár, — mert különben 
az itt nálunk most megkérlelhetlen Typhus naponkénti áldozatai inkább a’ végítéletet mint a’ 
farsangot juttatják eszünkbe. Általában véve öszveesküdtek tegnap tánczosaink a’ keringők ellen, 
mert csupán egykettót tánczoltak, noha volt egy-két a’ szokás és az ,Elementnek’ hódoló 
hős jelen , ki akár reggelig is el n altzerezett volna. J . K.

DEBRECZEN, február végén. Ha mi keresztényi türelemmel elolvassuk néha hossza
dalmas , ’s a’ legapróbb részletekig menő leirását annak , miként töltik mások a’ farsangot : az 
osztó igazság követeli, hogy mások is olvassák e’ rövid sorokat, mellyekben megírjuk , miként 
mulatunk mi. — Nem szólunk azon szokott szabású bálokról, mellyeket a’ két casinók egymást 
fölváltva adnak. Ezért tollat sem fogtunk volna. Köznapi arczuk nemhelybeliek figyelmét egy 
pár perczig sem igényelheti. — Szólunk két bálról, mellyek az említettektől kiválólag külön
böztek. — Egyikét az István főherczeg ittjártakor alakult polgári örsereg adta. Estvefelé ösz- 
szegyülvén a’ polgárkatonák, egyenruhába öltözve, a’ városháznál : fáklyás zenével, bosszú me
netben vonultak a’ tolongó sokaság között, a’ fehérló vendégfogadó teremébe, melly külön
féle fegyverekkel vala harcziasan felékesítve. A’ tánczot az őrsereg kezdte meg toborzóval, ’s 
folytaták a’ nagy számmal összesereglett vendégek fiatalabbjai; a’ mennyire a’ tánczra maradt 
kevés hely engedte. Idegent, úgy hiszem , leginkább fogták mulattatni az itteni közrendü va
gyonos polgárnőknek sajátságos öltözetük, különösen sisakalakú nagy nehéz fekete bársony csip
kés főkötöik, mellyek a’ fejnek természetes nagyságát legalább is háromannyira nevelik. Ä’ mu
latság, miként mondani szokták, ki világos kiviradtig tartott. — A’ másik bált a’ főiskolai jogá
szok adták, a’ régibb casinónak általuk virágokkal, jóillatú szökő kutacskával, háromszinü 
függönyökkel, ’s apró lobogókkal csinosan kidiszített ’s megszaporított csillárokkal jól kivilá
gított teremében. Ez a’ bál alkalmasint legjobban ütött ki azok között, mellyeket eddigelé az 
itteni jogászok koronként adtak. Az igen diszes vendégsereg, melly a’ tánczteremet ’s a’ szom- 
szédteremeket jól megtölté , a’ nélkül mindazáltal, hogy a’ kellő mozoghatást gátolná , nagyon 
vidám látványt mutatott; mellyre elégülten lehete mondani : illyen a’ debreczeni szép bál ! Az 
ifjaknak, mint házi gazdáknak, megelőző udvarias figyelme, élénk, vidám magokviselete; a’ 
bálanyának, a’ Szabolcs megyei életben is honleányilag résztvevő gróf Dagenfeld Imrénének 
inegválasztásábani helyes tapintata, folyvást jó kedvben tárták a’ csaknem reggelig együtt ma
radt válogatott közönséget, melly egy kellemesen töltött báléjnek emlékét vitte haza magával.

B.-GYARMAT. Kis városunk a’ mennyire a’ t. ez. olvasó közönség előtt névről ismere
tes, annyira ismeretlen anyagi és szellemi visszonyiról. —Mintha örökös álomra lennénk kárhoz
tatva, mondhatná bár ki is méltán, mert ha történik is valami tudni vágygyal összefűzött érdekes 
csekélység, de nincs ki szárnyakra állítván, köz-hírnek bocsássa. Elmondom hát én : van bizon 
nekünk leány-növeldénk, bordánk, casinónk még pedig kettő : az úgy nevezett polgári casinónk 
a' múlt hó végével szűnt meg létezni. — Korunk igényét, a’ haladás eszméjét helybeli polgáraink 
fólkarolák valahára, mert daczára annak, hogy német ajakuak, egészen magyar elemmel tölték meg 
azt : magyar nyelven alkotók alapszabályikat, magyarul tanácskoznak, — Pesti hírlapot tartják, 
remélhető , hogy társalgási nyelvül is általánosságban egyedül a’ nemzeti nyelvet tűzik ki. A’ 
férfiak már most csak találnak idő-töltést, de a’ szegény hölgyek úgy szólván semmi illy nemű 
élvezetben nem részesülhetnek. A’ farsang enyészte is bekukkan lassan; mit teendünk! ? De hát 
nincs műkedvelő társulatunk, ehhez egy kis olvasó társaságot létesítni, megvan az ájtatos 
böjti napokban annyira csendes, mint Ízletes és kedvteljes mulatság. De már sok mások ténye
zői szerint a’ kifáradhatlanságig tanúsított munkásságok példájára, mellyek mind a’ közjó oltá
rára irányozvák, tevők ezt mi is és hasznosan mulattunk. Lelkes hölgyek! ti, kik varázs kecsei- 
tekkel szakadatlan lánczszemtnel füzetek öszve a’ mükedvelló társulatot, üdüljetek fel kétéves



tétlenség! nyugalmatokból, és eddigi tannúsitott szives munkásságtok által hathatósan elősegélve 
a’ részvétet, leheljetek neki gyönyörteljes életet, — bizony kellemesb leend a’ városunkat meg- 
szált, mindnyájunkat kivéve, a’ zsidók egyik osztályát unalommal gyötrő német szinész-társulat- 
nál. Lelkemből szólok, nem hiszem, hogy a’ napokban ide szökött német Thalia sátrainak — a’ hova 
előbbi szerencsés elutazást szívből ne ohajtnátok. Adja a1 jó ég : hogy forró ohajom szerint meg- 
sokalva a’ hosszas nyugalmat, dús siker nevelje örömünket. — Havunkkal szánútunk is vesz, a’ 
nagy mértékben leesett hó alatt mintegy 30 ház teteje rogyott össze. K. M. O.

KÖVÁRVIDÉKE székvárosában N a g y s o m k u t o n  a’ vidéki fiatalság által eredeti ma
gyar szellemű tánczestély adatott, egy rég óhajtott kisdedovó intézet létrehozása szempontjából. 
E’ közben a’ Jíővár vidéki oppositio egyik szilárd és rontatlan keblű bajnoka, K a t o n a  Miklós által, 
a’ melegérzelmú fiatalsághoz intézett szavak kitörő lelkesedést kelesztének kebleikben. Ezen 
tiszta szellemű férfiút, ki a’ múlt napokban érkeze ide Pozsonyból , élet-szinekkel festé az ot
tani political élet ruganyosságát, a’ partium visszacsatlására vonatkozó nézeteket. Ha sok illy 
k a t o n a  vitézkednék hazánk táborában, a1 győzelmet már rég kivívtuk volna — vasas nézeteink 
irányában. — Tartsa meg az isten Kővárvidék tántoríthatlanul megvesztegethetlen katonáját a1 
derék K a t o n a  Miklóst!!! E g y o p p o s i t i o n a l i s t a .

SOPRON. Három holdja már, hogy a’ sors keze Sopronba vezetett; különös érzet fogott 
el, midőn e’ városba értem. Az első emberi hang az ,,0  du lieber Augustin“ dana volt; no gon
dolám magamban helf G ott! melly pillanatban egy kocsim mellett ellenkező irányban elhaladt 
sógor szörnyűt prüsszentett. Azonnal eszembe jutott a’ t o r más  vi r s l i ,  mivel valaki olly sok
szor megtraktálta a’ V e t t e r p u b l i k u m o s ;  ’s eszme társulatnál fogva a’ vas ge rebén  , mel
lyel egy barátom olly müértőleg ébresztette fel a’ szunnyadozó közönséget, mint hajnal hasadta 
a’ szárnyas és csúszó mászó állatokat; — és vas következetesség szerint a,’ — Wi ene r pá i cz .  
— Hosszasnak kellene lennem, ha lelkemnek akkori minden gondolatját a’ t. ez. közönségnek 
nyilvánítani akarnám, czélom csak azt jelenteni hogy a’ mit e’ lapok hasábjain irni fogok , nem 
rósz szándék, nem gyűlöletes kifakadás, nem az igazság palástjába burkolt meztelen szavak : 
hanem szives emberbaráti figyelmeztetés, ’s tények leendnek, olly tények, mellyeknek való
sága felett pálezát törni ki sem foghat. Minden szépet és jót, minden nemzetiest és hasznost hőn 
pártolni, de minden ezekkel ellenkezőt kárhoztatni fogunk — mindenkor azonban a’ méltányos
ságon alapuló önérzettel. Minthogy farsangban élünk nem lesz érdektelen vigalmainkról említést 
tenni. Ha ezekben valami hazai jelleget sejtenél, úgy nagyon nagyon csalatkoznál! mert minden 
arra mutat mintha távol lennél honod szent határitól; több kefekötő hal itt meg egy éven át, 
mint a’ hány magyarszót hallhatsz a’ kedves ajkakról!? ’S a’ nemzeti öltöny? ez „névben él 
csak“ vagy akarám mondani fog élni egy pár évtized után! .. .  A’ haute voléek vigalma az úgy
nevezett piqueniquek, ezek a’ casino teremében tartatnak. Talán mindenki részt vehet e’ mu
latságban, ki a’ meghatározott belépti díjt megfizeti? O nem! itt vagy természettörvény vetett 
bukf encze t ,  vagy a' s o p r o n i  haza  ment ők  (! ?) mert itt minden ember becstelennek 
vagy proletariusnak tartatik addig, míg becsületessége, vagy ellenkező állása hiteles egyén által 
(melly a’ casino egyik tagja szokott lenni) be nem bizonyíttatik. Talán nem csak a’ kalmárok, 
hanem mások is, kik szinte becsületes mesterséggel keresik élelmüket, lehetnek olly szerencsé
sek (?) saját pénzükért e’ vigalmakban megjelenhetni? O nem! ’S miért? mivel ezek nem 
n a g y k e r e s k e d ő k , mert ezek pénzes ládájokból a’ tolvajok nem lophatnak 300, olvasd há
romszáz  f o r i n t o t ,  mint minap egy n agy k er es ked őj éb ő l (!) hanem pardonez ! ebből 
többet is lophattak volna, mert a’ m inta’ károsodott n a g y k e r e s k e d ő  hirlelé még ugyan
azon ládában egy nagy csomó bankjegy volt, de szerencsére a’ v i g y á z a t l a n  hébe r  (!) t o l 
va j ok ,  (mert azok voltak, közülők három kézre is került) ámbár kényelmesen működhettek 
senkitől észre nem vétetvén, ezt benfeledték. .. ? A’ mind mondják, e‘ nagy csomóban minden 
bankjegy 999 forintos volt. Auch Gut. Itt van ám még csak a’ mystificatiók világa ! Kivül sok, 
belül igen kevés. Általában Sopront legjobban jellemzi az ujtestamentomi koporsó.

F u l b e f a o s a r ó ,

NEMZETI SZÍNHÁZI ÉRTESÍTŐ.
Mart. 5. Párbaj mint istenitélet. 2-szor.

— 6. Lammermoori Lucia.
— 7. Egy szekrény rejtelme. Csercser Na

talia k. a. föllépte.
— 8. Szünnap.

Mart. 9. Szép molnárnő. — Robin orvos.
— 10. Ernani. Udvarhelyi javára. Bérlet-

szünettel. /
— 11. Két anya gyermeke

— Szentpétery gyöngélkedése miatt február 29-én Vi c o mt e  L e t o r i é r e s  helyett F a 
l u r a  k e l l  mennie ;  és martius 2-án Cs e r c s e r  N a t á l i a  fólléptével IV. H e n r i k  helyett 
E gy  nő ki az ab l akon k i u g r i k  adatott.

Kiadja Frankenburg Adolf.



Martius 5. 1848.é r t e s í t ő .
Április első napjával kezdendő évnegyedes előfizetés

, az
•> *

apri l i s -juni i i s i  folyamára
Budapesten 3 ft., postán küldve 4 ftjával pengőben elfogadtatik Pesten csupán* 
csak Länderer és Heckenast könyv-nyomdája ügyszobájában (Pesti Hírlap ki

adó-hivatalában) és minden kir. postahivatalnál.
A’ január-martiusi folyamból teljes számú példányokkal folyvást szolgálhat

Az Életképek kiadó-hivatala.

ELŐFIZETÉSI HIRDETÉS.

Az országgyűlési naplók, irományok és röpívekre

POSTAI UTÓN ELŐFIZETHETNI!
Az országgyűlési iratok kiadó-hivatalában (Pozsonyban, Ventur-utcza, 114. 

sz. a.) öszpontosulva és lehető leggyorsabb utón megjelennek az országgyűlési 
naplók, irományok és röpívek, mellyekre postai szétküldözéssel és boríték
kal a’ következő feltételek alatt az alulirt hivatalban és minden cs. kir. pos
tahivatalnál előfizethetni:

1. A’ FŐRENDI NAPLÓRA, I-sö köt. 100
nyom. ív, postabérrel eg y ü tt......................7 ft. 24 kr. pp.

2. A  KK. ÉS RR. NAPLÓJÁRA, I-ső k. 100
nyom. ív, postabérrel együtt . . . . . 6

3. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI IROMÁNYOKRA
(acták), I. köt. 100 nyom. ív, postabérrel 6

4. AZ ORSZÁGGYŰLÉSI RÖPÍVEK ELSŐ
FOLYAMÁRA, 124 ív, postabérrel . . 6
A’ MÁSODIK FOLYAMÁRA 100 ív, pos

tabérrel .................................................5

r  1
A ’ szétkiildözés m egjelenés után

hit történik.

24-11 11 i i

n 2 4  ,, ,,

24

i i  i i  i ir

IVEI-
Pozsony, február 29-én 1848.

Az országgyűlési iratok kiadó-hivatala.







JRÁNYESZMÉIÍ.
(F olytatás.)

X.

ÍV ö z s z e l l e mr ő l  szólva, nem kell ezalatt valami, föld felett lebegő, 
külön lényt értenünk.

Ez csak egyik eszménykép a’ felvilágosultság mythologiájában.
Mi az e m b e r t  tartsuk önsorsa teremtőjének.
Nem szükség őt a’ t e r m é s z e t  k i r á l y á n a k  neveznünk : de hogy 

ö n m a g á n a k  ura ,  az tagadhatlan, az tény. — Csak tudnia kell ezt, és 
rögtön megszűnt élő gép lenni.

A’ közszellemet tehát e m b e r e k  teremtik.
A’ nép vezérei, a’ kor tanitói birnak itt főszereppel.
Voltak idők, midőn néhány ember közvéleményt birt alkotni.
A’ szellemi teremtés e’ munkájában mindenki nem is vehet tettleges

részt.
Néhány folyam él, mozog, működik az országban. Gőzbuborékokat 

bocsát fel, 's fent e’ gőzparányok fellegekké alakulnak.
E’ felhők alkotásában részt nem vett a’ kopár sziklahegy, sem a’ 

kietlen sivatag.
’S mégis, ha a’ fellegek esőcsöppekben hullnak le: áldásözönt árasz

tanak a’ zord sziklára , a’ kiégett pusztaságra is.
A’ nehányak által alkotott közszellem is igy hat le az egész tömegre. 
’S vagy kellemes záporral, vagy kártékony jégesővel borítja be az 

egész hazát.
’S azért vigyázzanak, kik a’ közszellemalkotás magas oltáráról fog

nak számolni a’ történetkönyv birószéke előtt!
XI.

A’ közszellem uralkodó elvei tűznek irányt a’ század elébe. Ezek 
határozzák el a’ nemzet jövőjét.

19
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A’ kor főelve napként áll a’ nemzet látkürén, és sugárai lehatnak a’ 
hon minden részeire. — Minél igazságos!) a’ fenragyogó elv napja: annál 
jótékonyabb sugarakat fog leereszteni a’ milliók keblébe.

Az elveke’ napja alkot évszakokat a’ nemzet történetében.
Ha az igazság fénykirálya messze elvonul a’ hazától: csikorgó tél 

borúi az országra,’s a’ népek milliói dideregni fognak a’kemény hidegben.
Ha a’ nap közelebb jő : kikelet kezdődik a’ hazában, ’s megszakadnak 

a’ jég rideg bilincsei, mellyek előbb elfojták az életet, eltemeték a’ ter
mészetet.

’S lia a’ nap még közelebbre jő: nyarat alkot, és a’ kikelet virágai 
érett gyümölcsöket fognak teremni.

XII.
,,A’ közszellem, ha hibás is, uralkodik a’ nemzet fölött.“ — Lehetnek 

ugyan egyesek, kik a’ század ködös láthatárán túlemelkednek: de annak 
homályát eloszlatni nem egykönnyen fogják.

A’ fellengző sas fölülemelkedik a’ földre borult ködfellegcn; tisztább 
légkör magas honába szárnyal, ’s a’ nap fényhullámaiban fürdik: de hány 
madár képes őt e’ fényországba követni. Lehetnek emberek, kiknek szel
leme túlszárnyal a’ század homályán ; de azért még nem változtatják meg 
az időfolyást.

A’ sas maga fencsaponghat a’ magasabb fényországban : de azért 
szárnya lebbentéseivel nem képes szétoszlatni a’ ködhomályt, melly a’ 
földet beborította.

Az illy sasfiak azonban előhírnökei egy szebb korszaknak.
Tőlök tanulnak a’ többi madarak szabadon repülni. Okét látják a’ 

magasban fellengzeni, — a’ példa néma hatalommal bir.
Ez a’ többieket is utánzatra fogja ragadni.
Mert az igazság szavai minden romlatlan kebelben viszhangra ta

lálnak.
És eljön az idő, midőn az igazság nehány bajnoka újjá teremté a’ 

szellemvilágot.
A’ ki pedig e’ munkába beléhalt: az ö n d i c s ő s é g e  m a r t y r j a
l e t t !  ’S neve a’ jobbak ajkain örök hírben fog zengeni.
Kivívta a’ t ö r t é n e t i  h a l h a t l a n s á g  csillagkoszorúját.
A’ sötét kor csak őt temeté e l: de szent e l v e i t  nem.
Mert az igazság halhatlan.
Ezt örök időkre koporsóba zárni nem lehet.
A’ század homálya eloszlik, ’s az igazság fénye földerül.

XIII.
Egykét ember a’ sötét századot nem képes újjá alakítni.
Ki birna nappalt idézni elő, midőn a’ látkor sötét fellegekkel van 

beborítva ?
Maga a’ nap is fáradtan, legyőzve hanyatlók illyenkor nyűgöt felé; 

mert sugarai nem tudták szétostromolni a’ fekete felhőket. . . .
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’S mégis találkoznak emberek, kik illy körülmények közt is fényt 
akarának árasztani a’ láthatárra.

Lámpájok fénye megtört ugyan a’ sötét fellegeken, de alakitott egy 
ékes szivárványt az ég boltozatán.

’S e’ szivárvány r e mé n y  z á l o g a  egy szebb jövőnek.
Maga e’ szivárvány csakhamar el fog enyészni: de a’ hitrege szavai

ként; elmondja a’ föld embereinek, hogy többé illy vízözön nem leend.“
’S ezek a’ legnagyobb emberek, kik a’ közinség napjain sem estek 

kétségbe az emberiség jövője felől!
XIV.

Jelenünknek gyökere a’ középkor.
T é l s z a k a  e’ század nemzeteinek.
Vegyük kezünkbe a’ felvilágosultság fáklyáját, ’s vizsgáljuk meg a’ 

főelveket, mellyek e’ nemzeteket kezdet óta kormányozák.
Mi a’ központon állunk.
Bal kezünkkel lenyúlunk a’ m ú l t a k  sötét bányájába, ’s kiaknázhat

juk annak kincseit.
A’ j e l e n b e n  élünk.
Jobbunkat pedig kiterjesztjük egy boldogabb j övő  felé.
Csak igy lehet a’ múltat egybelánczolni a’ jövővel.
A’ nemzetek történetében első uralkodó elvül tűnik szemeinkbe a’ 

t e k i n t é l y .
Ezt Blanc Lajos , a’ francziák nagy történetirója igy érteményezi:
„A’ tekintély elve az, melly a’ nemzetek életét a’ vakon elfogadott 

hiten, a’ hagyomány babonás tiszteletén, az egyenlőtlenségen hagyja nyu- 
gonni, és melly, kormánylati eszközül, kényszerítést használ. “

Vizsgáljuk meg körülményesebben e’ kormányelvet.
Évezredeken át ez intézé az emberiség sorsát.

XV.
A’ gyermek nemzet tekintély által kormány oztatik.
Mi is fogná czélszerűebben vezetni a’ gyermeket ?
Lelke még önállásra nem fejlődött, az életről csak sejtelmekkel bír, 

bezárvák előtte jövőjének minden ajtai.
De van keblében egy kiolthatlan vágy, melly őt tovább csalja az 

az élet homályos ösvényén.
’S ha van, ki neki az életről beszél, ki be tud pillantani az öröklét 

könyvébe, ’s jövője titkait elébe olvassa: az félistenként tűnik fel a’ gyer
mek előtt. A’ mit e’ tekintélyes férfiú mond: az előtte szent, az csalha
tatlan igazság.O o

’S csoda-e, ha a’ tapasztalatlan gyermek félénk tisztelettel ragasz
kodik az egyénhez, ki kezében tartja jövője kulcsait?

A’ gyermek egyedül nem képes útnak indulni: vezetőre van szük
sége.

Kiskorú nemzetnél ez alapja a’ fővezéri hatalomnak.
A’ népet vezeti egy tapasztaltabb, okosabb férfiú.

19*
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A’ tömeg ragaszkodása eg y  illy vezérhez igen természetszerű. Nála 
látják elrejtve jövőjök kulcsait: gyermeki bizalommal simulnak hozzá.

Ollyan e’ vezér, mint a' mágnesvas, mellyre az apró vasporszemek 
köröskörül ráragadnak.

Lehet-e bűnről vádolni e’ delejvasat azért, hogy annyi apró porsze
met magához lánczol ?

A’ keblében rejtett erő láthatlan hatalma vonzza magához e’ kis ré
szeket , ’s ezek önkénytesen simulnak hozzá.

Tapasztalatlan népnél vezér csak az lehet, ki illy benső varázserő
vel bír.

Didó  egy szebb hazáról beszél nemzetének, szabad földről, hol 
önkény nem zsarnokoskodik és ezerenként csatlakoznak hozzá, ’s tengerre 
szállnak hajóikkal viharnak eresztve vitorláikat. — Ki tudja, hol fognak 
partra jutni a’ végtelen hullámok közöl? — de ők türelemmel várnak be 
mindent, mert Didó szavait szentül hiszik, és egy boldogabb hont re
ménylenek.

Mózes, Aeneas új hazát teremtenek, mert egy nemzet hallgat tekin
télyes szavaikra.

XVII.

A’ tekintély néha hatalommal bír.
Láthatlan szellemlánczokkal csatolvák itt a’ milliók egy tekintélyes 

egyéniséghez.
E’ lánczok azonban nem mindig az igazság lánczai. ’ S ettől függ a’ 

tekintély j ö v őj e.
Ha az igazság szavait hirdeté, akkor tanai soha porba hullani nem 

fognak.
De ha a’ tekintély csak álarcz, melly alatt az önérdek, a’ csalárdság 

rejtőzött el: akkor tanai biztos jövőre ne számoljanak!
A’ tekintélylyel támogatott i g a z s á g  gyökeret ver a’ nemzet keblé

ben ’s a’ hitet m e g g y ő z ő d é s s é  fogja érlelni a’ felvilágosultság.
A’ sötét éjben pénzt adsz a’ népnek, ’s azt mondod nekik, hogy „e z 

a rany . “
A’ nép hiszi tekintélyes szavaidat.
A’ tömeg e’ pénz színét a’ sötétben ki nem veheti: de teljes bizalom

mal teszi azt el.
Ezalatt a’ hajnal hasadni kezd. A’ láthatár derül. A’ nap közeleg.
Minő helyzetben van lelkiismereted ?
Rettegsz-e a’ világosságtól, vagy nem?
A’ nap földerül, akár akarod , akár nem , ’s vagy áldást vagy átkot 

hoz fejedre.
Ha a’ népnek osztogatott pénz valódi arany: az csak fényesebben fog 

feltűnni a’ napsugaraknál, ’s a’ nép ismét áldani fogja nevedet.
Ha arany helyett hitvány vasat adtál el a’ népnek: úgy magad mon

dád ki önfejedre az ítéletet.
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Ha csaíhatlan elveket hirdetői: ne rettegj azokkal kiállani a’ felvilá- 
gosultság színpadára.

Ott csak a’ bűn, a’ csalás üldöztetik.
Az igazságra koszorú vár! V a s v á r i P á l .

(Folytatjuk.)

A’ SÍRBOLT KINCSE.
(Vége.)

Y.
Gyászterembe lépünk.
Fekete posztóval bevont magas állványon koporsójában feküdt a’ bá

jos Irene, még most is mosoly ült a’ néma kisded ajkakon, — a’ viszont
látás öröme, melly vég perczeit olly édes mennyországgá varázsolá, — 
még most is vonásain ünnepel, márványtiszta homlokán a’ boldogság meg
tört sugára, ajkán a’ szakadt szív utó sóhaja leng, — szép ő még most 
is, mint a’ rózsa, melly fonnyadásában is megtartja színét és illatát. —

Koporsója körül számtalan gyertya lobogott; — mint mikor letün 
a’ nap, — ’s utána a’ csillagok olvadt gyémántként tündökölnek; az 
ő szemében is a’ dél forró napja égett, — de most lángja megfogyott, — 
sugárai homályosultak, — illő tehát, hogy mellette is a’ bu csillagai ra- 
gyogjanakhalotti éjszakáján. — Illatozó virágok fonák körül koporsóját, — 
mik jelképei valának; — mert illyen volt ő, — a’ természet legremekebb 
virága, — illő hogy ők is gyászolják elfonnyadt testvérüket. — Vánkosát, 
’s czifrán kimetszett szemfedelét rózsaszínű csokrok, ’s szalagok ékiték: 
— illyen volt egykor ez arcz, mellynek liliomáról a’ halál lecsókolta a’ 
hajnalpirt. — Fején ragyogott a’ drága menyasszonyi diadem, — a’ 
megfagyott kebel jegén a’ tündöklő nyakláncz, — havas karjain az arany 
karpereczek, ’s az imára egybe kulcsolt merevült ujjain a’ gyémántos gyű
rűk. — Mit használ a’ virág kebelén a’ tündöklő harmatgyöngy, — ha 
az már le van szakítva? —

Ecsedy akarta, hogy leánya gazdagon temettessék el.
— O meghalt mint menyasszony, szálljon úgy a’ családi sírboltba 

is; — kedves ékei voltak, — szerette azokat, — neki adtam, — hadd 
vigye magával az enyészetbe is. — Felelt Ecsedy úr, midőn kérdezők tőle: 
hogy miért temeti el leányával e’ drágaságokat is? —

— Lelkem üdve , szivem koszorúja, keblem reménye, mindene csu
pán csak ő volt, — ’s mégis elveszitém; — egyetlen gyermekem meg
halt ; — ’s imé, most itt állok egyedül mint a’ világból száműzött koldus. 
Én igen szerencsétlen lettem, mert, oh nincs többé gyermekem! — zo- 
koga leánya koporsója mellett térdelve az ősz kétségbeesett atya, nincs 
többé vigasztaló angyalom, ki öreg napjaim ápolója, öröme legyen.— 
Irene ! gyermekem elhagyói! — Átok rám vén eszelősre, — ki megölém 
egyetlen leányomat. — Jól mondják: kit isten büntetni akar, — eszét 
veszi e l! — Igen, én vagyok oka halálának, — én vagyok gyilkosa !
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— miért még számolnom kell egykor az ég törvényszéke előtt. Légy át
kozott te vén elkárhozott ősz fej, — ki megfojtád leányodat! — Irene, 
kelj föl, bocsáss meg öreg atyádnak, — mert megőrülök, — rebegé zo
kogva , ’s ereje elfogyván leroskadott.

Míg Ecsedy úr siratá egyetlen kedves gyermekét, addig — a’ báró 
mintegy boszankodva, bogy terve nem sikerült, — fontolgatá mi tevő 
legyen? — ő nem fájlalá a’ megholtat; — egy résztvevő rideg könny sem 
jött apró beesett szempilláira; — szinlelé ugyan, hogy sajnálja Irénét, 
de elfonnyadt szivében nem érze semmi fájdalmat, — bensőleg hideg, ’s 
közönbös maradt, mintha csak kitűzött tervét vesztette volna el, ’s leg
inkább azon töprenkedék.Mint tönkrejutott kalmár tervezgetett a’ helyett, 
hogy a’ kétségbeeső atyát vigasztalná. — O volt, ki leginkább tanácslá, 
hogy Irene lehető gazdagon temettessék el, mint menyasszony ékeivel,
— ’s vad kincsszomjú tekintettel mereszté fagylaló szemsugárait a’ gazdag 
halottra, mintha arról letépni szeretné azokat. — ’S míg az öreg Ecsedy 
leroskadva a’ fájdalom terhe alatt kétségbeesetten sii’atá gyermekét, addig 
a’ báró bejárt egyedül minden szobát, termet, felkutatott minden rejtek 
helyet, gyanús pillantatokkal keresgélt, ’s titkon , nehogy valaki észre 
vegye, kilopózkodott. —

A’ kegyetlen zsarnok ember, — ha valami csapás éri, a’ leggyávább, 
a’ legkétségbeesettebb szokott lenni, ez már számtalanszor bebizonyult.
— Ki büszke, felfuvalkodott, — ha megaláztatik, vagy valami szeren
csétlenség éri, — legjobban meghunyászkodik, ’s mivel nem tanulta 
meggyőzni a’ szenvedést, a’ fájdalmat, — Ízlelve keserű csepjeit, a’ he
lyett , hogy nagylelküleg békén tűrné a’ sors csapásait, kétségbeesetten 
összeroskad , vagy megátkozza önmagát , — meg az egész életet. — 
Kit a’józan ész elhagy boldogságában, azt el szokta hagyni szerencsétlen
ségében is. Ki indulatjait nem tudja korlátolni szerencséjében, épen úgy 
nem tudhatja azt boldogtalanságában, ha mindgyárt akarná sem. — Korán 
meg kell szoknunk, hogyan lehet a’ szerencse ajándokait becsülni, és ho
gyan kell a’ sors csapásait tűrni. —

Ecsedy úr épen így volt. Hang és kincsszomjuzó, büszke szerencsé
jében elbizakodott vala mindég; — ’s most a’ sors sujtoló vesszője megfe- 
nyité, mert a’ halál elragadta egyetlen kedves gyermekét. Nézzétek az az 
előtti daczos büszke hatalmas zsarnok apát, ki leányát parancscsal, erő
szakkal kényteté a’ férjhez-menetelre, — most kétségbeesetten , nem bir- 
ván meg fájdalmait, átkozódik, zokog, jajgat, ’s fűhez, fához kapasz
kodva nem lel vigasztalást, mert soha sem volt alázatosság, béke, ’s nyu
galom szivében, — mert nem tanulta soha az élet szenvedéseit, a’ sors csa
pásait rendületlenül eltűrni, — mert a’ hit lángja soha sem égett keblében,
— mert nem volt rokona, ismerőse, barátja, kivel megossza szive mély 
fájdalmát, — ki őt vigasztalja, kihez folyamodhassák. Azért az ő helyze
té t , szive ’s lelke kínjait — képzelni igen, de — lefesteni lehetetlen. — 
Állítsatok elő képzeletekben egy ezüsthaju őszt, kinek fehér szempilláin a’ 
bánat és szenvedés vérgyöngyeül, kétségbeesetten tördeli száraz ujjait, ’s
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jajgatva tépdeli ősz hajszálait; ki reszketve, roskadozó térdekkel lép leá
nya koporsójához, ’s átkozza önmagát; — kinek atyai szivét a’ vádló 
lelkiismeret viperái mardossák, "s lelkén a’ bűntudat tövis-koronáját viseli;
— kinek összeasszott kebliben a’ szenvedés kiolthatlan lángja, a’ fájdalom 
tüze nyargal; — kinek lelkét a’ kétségbeesés, és kárhozat polypkaxjai 
szaggatják; — ki enyhet, vigaszt nem talál, ’s ki ima helyett átkot szór.
— Ecsedy illyen volt. —

Nagv fény és pompa , — harangok zúgása s gyász-zene közt, fák- 
lvavilágnál vitték Irénét, számos sajnálkozó nép kíséretében a* családi sír
boltba. —

A’ temetés után rövid szavakkal fejezte ki a’ báró, mennyire sajnálja, 
hogy a’ sors mielőtt összekötötte volna a‘ rokonság édes lánczával, azt 
ollv hamar szétszakítá. — Sietős útját adván okul Ecsedytől röviden bú
csút vett.

Az öreg, mint félőrült, az egészre viszáson felelt,—’s hidegen váltak 
el egymástól. —

Megemlítjük még a’ nép kétes véleményét Irénének hirtelen történt 
halála felől. — Xémellyek azt beszéltek, hogy a’ menyasszony, — titkos 
kedvesét, kit holtnak vélt, viszont életben látván, ’s hogy az erőltetett 
házasság ’s a’ hamis eskü előli szabadulás örömében, — szive, — az ol
tárnál ennyi örömet egyszerre nem birkatván e l, — megrepedt. — Mások 
azt rebesgeték, hogy: vőlegényéhez kegyetlen atyja erőszakolá — 
’s azért mérgett ivott; — a’ mit czáfola az, hogy a’ kis üveg, — mellybe 
magának a’ mérget előre elkészité, tele találtatott.

VI.
Láttuk, midőn — Irénét, szive angyalát elhagyva, Tibor a’ kertből 

ki akart lépni , — az indulatját fékezni nem tudó haragos Ecsedy úr 
orozva utána lőtt, — ’s hogy ő a’ kertajtónál összerogyott. — A’ golyó 
erősen megsérté, mert jobb vállán fúródott át ’s kaiját is felmetszé. A’ 
seb mély és veszedelmes volt, de nem halálos. A’ mint o tt, lerogyva, 
minden segély nélkül, nyögve, ’s a’ fájdalommal küszködve öntudatlanul 
fekütt, — sok vére elfolyt, — mintegy negyedfél óráig lehetett illy 
kínos helyzetben. — Később egykissé öntudatához jö tt, ’s segélyért 
akart kiáltani, de nyöszörgő gyenge hangját a’ vihar és dörgés miatt 
senki sem hallhatá. — Végre egy arra elmenő ember mégis észrevette 
őt,’s egyik ismerősét segédül hiván, — ketten szállására vitték.

Tibor sebe igen veszélyes volt, mert a’ sok vér, mi azon kifolyt, 
azt mindég nagyobbitotta; — alig tudák a’ vérzést elállítani. — E’ mellett
— bárha erős testalkatú vala — igen veszedelmes betegség kezdetének 
jelei mutatkoztak rajta; mert elvesztvén erejét, — a' rákövetkező 
vihar, ’s hideg szél által átfázva,’s a’ nagy záportól egészen megázva kel
lett a’ földön fekünnie, míg a’ késő segély érkezett. — Az orvos, ki neki 
legkedvesebb barátja volt, könnyes szemmel nézte a’ beteget, ’s kevés 
reményt tarta életéhez, — mert a’ láz, mi már azon éjjel elfogta, — a’ 
sok vérvesztés, — ’s e ’ mellett a’ felizgatott szenvedő lélek, mind azt jó-
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solák , hogy igen nehezen fogja e’ betegséget kilábolni. — Mint halott 
előbb öntudatlanul feküdt Tibor kórágyán, — alig lélekzelve; — később 
midőn a’ láz érte el, — hörgő mellel, nyögő hangon őrültként félrebeszélt, 
’s gyakran Irene nevét sohajtozá. —

Másnap Tibor jobban érzé magát, mert a’ láz elmaradt; — egész 
öntudattal birván, megköszönte orvos barátjának fáradságát, — ’s bizo- 
nyítá, hogy minden veszélyen túl van; — majd tudakozódott tőle Iréné 
felől, — mert barátja előtt nem volt titok szerelme. De ez, csakhogy 
fel ne izgassa lelke nyugalmát, — semmit sem mondott Irene leendő me
nyegzőjéről.

Tibor nyugtalan vala, — a’ mellett még igen gyenge — az orvos
— ki igen gyakran meglátogatta ő t , szorosan megtiltá a’ szobát ’s ágyát 
elhagyni, — különben ismét visszaesik lázas betegségébe, — mi életébe 
kerűlend.

Szeretett volna Tibor valamit Irene felől tudni, ’s szolgáját elküldé 
egy kedveséhez czimzett levéllel, mellyben megirta szerencsétlen állapotját, 
’s hogy már jobban van. —

A’ szolga nehány perez múlva visszatért a’ levéllel lelkendezve, ’s 
hűségesen — de gondatlanul — elbeszélé, hogy Ecsedy Irénét egy óra 
múlva fogják az egyházban összeesketni egy külföldi báróval. —

E’ hír megrázta Tibor lelkét, — mesének is sok lett volna előtte, — 
lehazudtolá a’ szolgát ’s lehetlennek mondá, — Hogyan ? Irene máshoz 
menjen féijhez? Irene, ki ezelőtt néhány nappal neki szerelmi hűséget 
esküdött?— Kit annyira szeretett, őt igy megcsalhassa az? — Nem hiheté.
— Ha igaz, akkor az angyalok is tudnak csalni •— gondolá. — Hát ha a’ 
kegyetlen atya csakugyan férjhez erőlteti leányát? — tusakodék mint fél 
őrült magában, — kinek rég elígérte tán Iréné kezét, ’s most az végbe 
megy ? ebben van valami. De hát Irene engem megcsalhatott ? — Nem, 
azt nem hiszem. Tán most értem szenved az angyal bánatában, — ’s atyja 
parancsára másnak kell nyujtnia kezét. — Ha szeret engem, nem tud-e 
zsarnok atyja parancsának ellenszegülni ? miért nem folyamodik hozzám— 
ki megóvnám őt a’ tigris körmeitől is? mit akarsz Tibor? hisz gyenge 
erőtlen vagy. — Úgy van, ő is csak gyenge nő — igen, —• ő is csalfa, 
mint mindenik, — eh félre a’ kételkedő tanakodással, látni akarom, hogyan 
csalhat ő engem meg, — ő, ki keblem virága, szivem gyöngye, lelkem 
istene volt. —

Es szolgája rimánkodó kérését, az orvos szigorú rendeletét megvetve,
— gyorsan, — mennyire gyenge ereje engedé, — felöltözött, — ’s kétes 
viharzó gondolatok, keblet tépő fájdalmak, remény’s kétségbeesés közt 
az egyházba ment. — Mint őrült nevetett magában, majd a’ fájdalom 
könnyét morzsolta szét szempilláin, midőn látá az egyházban az előké
születeket; midőn hallá a’ nép suttogó ajkán emlegetni kedvese nevét 
mint menyasszonyét; szerette volna széttépni az egész világot; — de ere
jét elvesztette, ’s lankadtan egy padra lerogyott. —

Onszemeivel akarta látni a’ menyegzőt, ’s meggyőződni a’ felől,
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hogy nincs a’ világon hűség ’s igaz szerelem; — hallani akará, mint fogja 
azon ajk nyilván kimondani a’ szerelem igéjét; azon ajk, melly az előtt 
néhány nappal neki hűséget esküdött; — ’s azután a’ hűtlen lábai előtt 
áldozatként meghalni. —

A’ nép, ’s az egész nászmenet, mint ködfátyol húzódott át homályos 
szemei előtt. Látta Irénét, — mint menyasszonyt, -— kit lelke üdvezítő 
angyalaként imádott, — ki szivének gyémántos koronája, keble mennyor
szága volt. — Reszketve, erőtlenül várta Tibor azon perczet, melly el
hozza halálát, — lelkét fájdalom és remény , kétségbeesés és szerelem,
— kimondhatlan érzés — marczangolá, mintha annak dobbanását akarta 
volna elrabolni. — Egészen magán kivid volt.

Jég futotta át minden izmait, — majd lángoló tűz nyargalt azokon 
keresztül. — Végre hallá a’ szót, melly nem halált, — hanem üdvöt adott 
lelkének; a’ mennyei édes hang, az öröm — melly szivét királylyá szentelé 
a’ visszanyert boldogság paradicsomában, — lelkét a’ szerelem mennyor
szágába varázsolá; — elragadtatva ez érzelemtől az imádott karjai közé 
röpülni, ’s őt hűségéért, szerelméért átkarolni pillanat mive volt, — 
feledte, hogy sok nép van körűié, hogy botrányra ad okot, — feledte, 
hogy beteg, hogy él, — feledett mindent. — Irene átölelte Tibort, de 
ez gyenge lévén, az édes terhet nem birta el, ’s mindketten összerogytak. 
A’ még be nem gyógyult seb felszakadt, ’s vére folyni kezde, mellynek 
vesztése, ’s az édes öröm elragadták öntudatát. —

Másnap kór-ágyán eszmélt föl Tibor, — ’s beteg volt, — *de sze
mében a’ boldogság tüze sugárzott, — sápadt arczán az öröm rózsa
színű fátyola, ajkán a’ győzelem’s megelégedés büszke mosolya ült. Volt-e 
valaha király, ki olly büszke lett volna győzelmére mint ő? —

Az orvos, midőn kérdé hogylétét, ő vidáman felelt : Igen jól, 
boldog vagyok. — Irene engemet szeret, mi lelkem üdvezíti; — de 
szólj: nem hallottál valamit felőle? — kérdé, az orvos kezét hevesen meg
ragadva.

— Csak lassan, mert a’ sok beszéd megárthat gyenge mellednek, — 
felelt az orvos, ’s szeméből szánakozó könnyet törölt ki, — légy nyugodt! 
Irénéről nem tudok egyebet, mint hogy a’ menyegző félbe szakadt.

— Hát ő nem beteg ? — Igen, ő szeret engem, ’s én boldog vagyok; 
de mi az? szemedben könny? — kérdé megijedten — jó isten, mit jelent 
az ? Tán csak nem történt valami ? —

— Nyugodjál meg barátom!—felelt az orvos hirtelen szavaiba vágva
— az öröm érzései, — mellyel részt veszek boldogságodban — egykori 
szebb napjaimra emlékeztetnek, — mellyek könynyel töltik be szemeimet.

Pedig az orvos — ki hallotta már, hogy Irene halva van — barátja 
sorsán, ’s jövendőjén könnyeze, ki magát legboldogabbnak akkor vélé, 
midőn legszerencsétlenebb vala.

Egész nap vidámság ’s mosoly derengett a’ beteg arczvonásain. Hol 
a’ lélek szenved, ott a’ test is elbetegesedik; — hol a’ lélek vidám ’s magát 
boldognak érzi, ott a’ test is nagyobb életerőt nyer. — A’ lélek csendes-



298

(lége, a’ sz ív  örömével hasonlít a’ nap sugarához, melly a’ virágnak éltet 
ad; — mert hasztalan van meg a’ növényben az életerő, az illat, ’s ke
belén a’ harmatgyöngy, ha a’ nap áldásthozó sugárai arczát nem csókol
gatják, bezárja kebelét annak letüntével, ’s nincs színe, nincs illata annak 
éltető meleg sugárai nélkül. — Igen a’ lélek vidámsága , öröme a’ sziv 
boldogságával az az emberi testnek, mi a’ nap sugárai a’ virágnak ; — 
ezek nélkül mindkettő elfonnyad. —

Az egész éjét csendesen tölté el Tibor , hogy annál keservesebb kin
’s fájdalomra ébredjen. — Reggel az orvos meglátogatta, kitől kére, hogy 
engedné másnap felkelhetni; de az neki eltiltá. — Délután mégis felkelt 
ágyából, ’s erőt érezvén magában, szobájában sétálgata.

Szomorún zúgtak az egyháztorony érez nyelvei, nyögésükkel mintha 
siratták volna a’ halottat, kit gyász-zene ’s fáklyavilág mellett kisértek a’ 
temetőbe. A’ gyászmenet, midőn az utczán végig húzódott, Tibor, mint- 
egv vészes előérzettől vonatva, felnyitó az ablakot,’s egy arra elmenő em
bertől megkérdő, hogy: kit temetnek ?

— Ecsedy Irene kisasszonyt! az isten nyugtassa meg ! volt az egy
szerű válasz.

VII.

Éji tizenegy órát kongott rémesen az egyháztorony órája.
Az égen gyászos sötét fellegek röpültek vad vegyületben, fekete fá- 

tyolukkal betakarva a’ ragyogó csillagokat ’s a’ hold liliomarczát. A’ len
gedező szél, mintha a’ halottak nyögő sóhajából kelt volna, a’ sírhantokon 
ülő virágok kebelét megingató, mellyre a’ téren illatfergeteg röpült végig.

Mély csend volt, mellyet csak a’ fűben végig futó gyik, vagy szökellő 
rút béka zavara meg; amott félénk egér bujt a’ sirhant gödrei közé, mert 
hosszú sziszegő kigyó tekerődzött ki az emlékkövek mögül, ’s lassan csusz
káit a’ zöld fű smaragd szőnyegén , mellynek egyes szálain szent János 
bogárka tündökölt; tova a’ rothadt testekből kifejlő gyúlékony gőz, lán
golva nyargalódzott, merre a’ szél kergeté, ’s mellyet a’ köznép lidéreznek 
nevez ; amott a’ sötétség fátyolén, a’ magas fehér sírorszlopok, mint sír- 
jokból felkölt halottak, mintha némán integetnének.

A’ temető egyik járatlanabb ösvényén két fekete köpenybe burkolt 
alak ment, halkan, lábujhegyen, nehogy meghallja a’ mélyen alvó temető
őr lépteiket.

— Már nem messze vagyunk a’ czéltól — szóla az egyik halkan.
— Csak hogy jól végezhessük a’ dolgot — folytatá a’ más, ki a’ lám

pát vitte — félek, nehogy rajtakapjanak, mert akkor tudom, mint sírrablót 
felakasztanak.

— Ne félj, te nyúlsziv — dorgálá az előbbi — hisz’ jó: hogy az őr
laktól messze van a’ sírbolt, az őr nem veheti olly könnyen észre, más pe
dig ki látna? — Azután nem vagyunk mi sírrablók, az csak az emberevő 
hyena, mi bányászok vagyunk, kik az eltemetett kincset kihozzuk az enyé
szet gyomrából.



— Igen bizony, de majd ha e’bányászatért elfognak, felakad a’ nya
kunk — aggódék a’ másik — mert az nagy vétek ám.

. — Ugyan te oktondi! — mondd meg nekem , mellyik pap prédikált
arról, hogy a' sírboltból azt a’ kincset, mi másnak nem kell, mert a’ ha
lottnak csak nem kell, úgy sem viheti a’ más világra, nem szabad elvinni? 
En részemről egyet sem hallottam.

— Mert talán egyet sem hallgattál végig!— felelt a’ másik nevetve.
— Csitt, lassabban beszélj, mert itt a’ gyíknak is füle van.
— Barátom ! én nem mehetek tovább, mert már is fázom, a’ halottról 

hogy’ lopjuk le a’ kincset? Juj , már előre borzadok , ’s hát ha még rajta 
is kapnak ?

— Eh , ne légy gyerek, hisz’ jöjjön csak valaki, tüstént lelövöm; — 
de erről most jut eszembe, hogy Csillagi még pisztolyt sem vitt magával; 
őt lásd már igazán baj érheti, félek, mert nélküle semmit sem érünk. Igaz, 
hogy azt mondá: azért nem visz pisztolyt, nehogy a’ lövés felköltse a’ cse
lédeket , mert akkor Ő veszve van; — de a’ tőrrel könnyen elnémíthatja a* 
vén fösvényt, ha meg nem mondja: hol van a’ pénze elrejtve?

— Igen, de hátha megismeri őt az öreg ?
— Hogy ismerné meg? hisz’ álarcz van képén. — En őt még sem 

féltem úgy, az effélében ő elég jártas. Csak a’ miénk sikerülne.
— De hát igaz, hogy a’leányt olly gazdagon ékítve tették le a’sír

boltba ?
— Igaz ám, van koporsójában egynéhány ezer forintnyi ék; — én 

magam láttam, ’s mint hallám, még a’ neje is a’ vén Ecsedynek olly gaz
dagon van eltemetve, majd azt is megtekintjük.

— Megállj ! mintha lépteket hallanék ?!
— Ne tréfálj! hisz’ amott egy kigyó csúszott ’s az zörgeté meg a’ fű 

szálait. De ime már czélnál vagyunk , itt fehérük a’ sírbolt; csak ügyesen 
’s egymásután a’ dologhoz , egy perczet sem kell vesztenünk.

Egy nagy fehér sírbolt előtt megállották a’ rablók. A’ sírbolt hom
lokzatán nagy metszett czímer, ’s alatta Ecsedy család neve csillogott. A’ 
bejárásnak újonnan vakolt fala még nedves volt. —

— Ez a’ sírbolt, mellvben a’ kincs eltemetve van— mondá a’bátrabb, 
miután csendesen leraká szerszámait, ’s feltürközve a’ falrontót vette izmos 
markába, ezt nem lesz nehéz berontani, mert a’ fal nedves, csak mai ra
kat. Hajói neki dőlök, beomlik. Vigyázz Imre, a’ lámpa igen világít; — 
húzd össze köpenyeged, — úgy, most csak oda süt, a’ hová kell.

— De a’ fal beomlása majd morajt okoz, ’s meghaüják! — aggódék 
a’ lámpát tartó.

— Ne félj! az egy lassú ’s tompa moraj leend, ’s aztán megvan. — A’ 
kincs miénk, ’s már reggel kereshetnek, mi messze leszünk. A’ fal ne
hány kemény, de vigyázva tett ütés után tompa morajjal beomlott.

— Ez megvan — mondá a’ rabló , homlokáról letörölve az izzadság 
cseppjeit, most csak gyorsan be a’ sírboltba, hogy a' lámpafény valaki 
szemét ide kün meg ne sértse.
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A’ sírbolt betört omladékain rothadt, büszhödt lég tolula ki, ’s né
hány denevér nyihogva röpült k i , a’ lámpafényt ki nem állhatva.

A’ rablók beléptek a’ sírboltba, hol a’ gyenge halvány lámpafény a’ 
sűrű rothadt gőztől alig pisloghatott, kétes sugárokat vetve a’ vakolatlan 
nedves ’s pókhálós falakra, mellyeken meghízott nagy keresztes pókok fut- 
károztak; tova a’ fal üregeibe tűz szemű gyíkok surrantak e l ; az ászkokon 
nehány régi koporsó feküdt, mellyekről az enyészet vas foga a’ cziszolt 
mázt lemardosá, a’ kinyúló szemfedél megbámulva foszlányokba szaka
dott , mint koldus rongymeze.

— Huh , én borzadok, milly irtóztató itt minden! — mondá a’ fé- 
lénkebb.

— Az igaz , hogy ez nem mulatókért, sem paradicsom, én magam 
sem szeretnék itt sokáig portyázni: — azért egymásután a’ dologhoz. íme 
itt az uj koporsó, ebben fekszik a’ szép leány, az ott mellette az anyja, ha 
ezt felbontottuk , akkor majd őt is meglátogatjuk, —-hol a’ harapófogó?

— Halld! az óra épen tizenkettőt ver! — szólt a’ másik reszketve, 
mi közben a’ szerszámokat a’ pajtásának átnyujtá, ki a’ koporsófedelet már 
feszegetni kezdé, — milly rémesen kongott! — Vaczog minden fogam, 
— inaim reszketnek, — hideg borzadás fut végig testemen. Ha megnyíl
nának ezek a’ koporsók mind’s minket itt találnának!

— Eh ne beszélj ollyakat, — hisz’ elijesztesz — felelt amaz, ki már 
fölnyitá a’ koporsó fedelét — szinte magam is borzadok: De ne félj, ők 
nem ébrednek föl, ’s mit is keresnének már ezen a’ világon? jobb lesz: jer 
segíts letenni a’ koporsó fedelét! —

— Hát hová tegyem a’ lámpát ? — De tudod-e mit ? nézzük meg 
előbb, vájjon van-e drága ék vele eltemetve?

— Add hát a’ lámpát! Nézz ide, — lásd amott tündököl az arany 
karperecz, — ujján a’ gyémántos gyűrűk, nyakán az arany láncz, ’s fején 
a’ diadem; — ez mind miénk leend. — De nézd milly szép most is a’ 
halott, — mosolygó mint egy rózsa, — jer most segélj.

— De hátha a’ halottak feltámadnak? Jaj, én félek! — rebegé a’ 
társa, mi közben a’ koporsó fedelét levenni segített, — de reszketve azt 
erőtlen karjai visszaejtették, ’s a’ koporsó megrázódott. —

— Ügyetlen! vigyázz jobban, — fogd meg szaporán!
— Nem hallod? — felelt amaz ijedten, reszketve, — mintha neszt, 

nyöszört hallottam volna, — egy hang. Jaj én megyek, mert a’ holtak 
most kelnek fól sírjaikból. —

— Rögtön lelőlek ficzkó, ha még tovább is bolondozol; elijeszted a' 
legbátrabb szivet is. — Jobb: segélj , — a’ kincs fele tied, úgy hiszem, 
elég nyereséged leend. —

’S a’ mint ketten a’ koporsófedelet fogták meg, a’ halott egy nagy 
rázást kapva, megmozdult, sóhaj repült ki sáppadt ajkain, — szeme 
megnyílt, ’s lassan felemelkedék. —

— Hah! dicsőség a’ mennybeli istennek, ’s nyugalom a’ békés 
meghalt lelkeknek! — sikolta fel a’ rablók közül a’ félénkebb, — a'
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holtak, és a’ kísértetek feltámadtak! — kiáltá csaknem őrült hangon, ’s 
alig lelve meg a’ sírbolt nyílását, azon kirohant, kétségbeesetten elsza
ladva. A’ bátrabb is elveszté lélekjelenlétét, ’s meg nem foghatván ma
gának a’ jelenetet, megzavarodva követé pajtását. Ott hagyák köpenyü
ket, szerszámjukat. — A’ felborult koporsó selyemvánkosi, a’ takaró ’s a" 
forgács a’ széttört lámpához közel esvén, annak lángjától meggyűlt, ’s 
égni kezde.

A’ felébredt halott körül nézett, — bádgyadt szemsugárai a’ lámpa
fénytől megtörtek. Megborzadva felállt, de térdei ingtak, összeroskado
zott. Hallván az emberi hangokat, segítségért akart kiáltani, de hangja 
gyenge vala. A’ már égni kezdő vánkos és koporsóforgács keserű füstje, 
szinte megfojtá; — midőn a’ perzselő tűz egyszerre lánggá lobbant, 
ennek fényénél megpillantá a’ sírbolt nyílását, — mellyen tapogatózva ki
suhant , maga után húzva a’ lábaira tekerődző szemfedélt, mellynek egyik 
széle meg is gyűlt.

A’ sírbolt lángba borult benn; — az égő forgácstól meggyűlt a’ 
koporsó, ’s pattogva sustorgott a’ láng. Az ászkok is égni kezdtek, — a’ 
régi rothadt koporsókat, száradt csontvázaikkal a’ láng nyaldosá. — Pokoli 
tűz vala! füst és nyaldosó láng omlott ki a’ sírbolt nyílásán, — ’s fo
galmat adott a’ pokol gyehennájáról.

A’ véletlen nagy öröm épen úgy mint a’ hirtelen vész, vagy bánat, 
a’ reménytelen boldogság, úgy mint a’ váratlan csapás, megrázza a’ csont
ban a’ velőt, az agy lángba borul, a’ vér rendes forgása elakad , mivel a’ 
szivben egy villanyszerű megütődést, egy elfojtó dobbanást érezhetni; gör
csös vonaglás közt az életér érezhetlen lassan kezd verni, egy halálnemű 
hideg fut át minden merevedni kezdő tagon, hirtelen megtompul az öntu
dat , elvész az eszmélet, ’s mint egy mély álom nehézkedik felette, melly- 
ből felébredni nem lehet, de' az életműszer, a’ test még é l, a’ tüdő lassan 
lélekzik, ’s a’ szív dobog észrevétlenül, és az a’ tetszhalál. Hlyen volt Irene 
is, midőn eltemették.

Számtalanokat temethettek igy el, kik sírj okban felébredtek, ’s ott 
kétségbeesetten , öszvemardosva öntagjaikat, kínosan megfultak; a’ mik 
eléggé bebizonyosultak, midőn a’ holt testet véletlen kiásva, vagy mint 
történt, a’ föld alul kiáltást hallva — gyanakodólag felbontották a’ sírt, ’s 
a’ halottat koporsójában megfordulva, szétmardosott tagokkal találták.— 
Hogy milly szörnyű kín lehet ott kétségbeesetten, minden szabadulás re
ménye nélkül, meghalni, csak úgy foghatjuk fel, ha önmagunkat, mint 
tetszholtat elevenen eltemetve a’ sírban felébredni képzeljük.

Ezalatt a’ sötét fellegek elvonultak, ’s a’ hold liliomarczu Seraphként 
tekintett le azúr palotájából. A’ távolból kuszáit hajú kétségbeesett alak 
jött, árnyékát a’hold világa messze elveté,melly a’ sírkövek árnyaival ösz- 
szeolvadt, kitárt karjai az ég felé meredeztek fenyegetőleg, majd kétségbe
esetten feje felett egybe kulcsolá azokat ’s zokogott.— Irene őt megismeré.

— Tibor, Tibor! — sikoltá az örömtől fuldokolva — jer karjaim
közé.
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A’ férfiú meghökkenve visszalépett; mert azt hívé, hogy a’ holtak 
országában a’ szellemek vele játékot űznek.

— Nem, nem! én téged mégis ismerlek, Irene, te vagy? vagy szel
lemed ?

— Elek Tibor, hogy örökre tied legyek! téged a’ jó isten küldött 
szabadító angyalul.

A’ két szerető sz ív  mennyei boldogság örömében egymás karjai közé 
borult. — E’ boldog perez koronáját magok az égiek fonák a’ szerelem 
rózsáiból ’s a’ hűség gyöngyeiből.

vm.
A’ szomorú ’s vigasztalhatlan Ecsedy, buzgó fohásza után alvó szo

bájába ment, ’s le akart nyugonni , de elalunni sok ideig nem tudott, 
mert a’ vádló lelkiismeret viperája megmozdult szivében, a’ bűntudat mar- 
dosá kétségbeesett lelkét, — miután zokogva sirt ’s kedves leánya nevét 
emlegeté sóhajtozva, — későre csendesen elszunnyadt.

Éjfél elmúlt, ’s minden csendes volt, a’ nagy asztali óra ketyegése 
hallatszott csak, ’s kün a’ lengedező szél sóhaja.

Mintha a’ mellékajtóban lassú kulcsforgás hallatszott volna. — Egy
szerre minden elnémult.

Nehány perez múlva egy magas, köpenybe burkolt alak lépett be 
lábujhegyen, guggadozva, csendesen maga után az ajtót betevé, de nem 
zárta be; bizonyosan azért, hogy általa zörejt ne okozzon.

Az alak kezében tolvajlámpa’s fennvillogó éles tőr, képén álarcz volt.
Körülvizsgálódott ’s megnézte alszik-e az öreg Ecsedy ?
A’ lámpa fényénél a’ szomszédszobába menvén, kutatni kezdett, több 

szekrény- ’s asztalfiókokat, kulcs ’s feszegetés segélyével, kinyitott; de 
úgy látszék, mintha nem találná azt, mit keres, mert bosszankodva’s 
ajkába harapva azokat ott hagyta, ’s egyenesén Ecsedy ágyához rohanván, 
’’s felemelt kezében az éles tőrt villogtatván , felébreszté az alvó öreget, ’s 
úörgő hangon zugá: Vén zsugori ébredj,’s mondd, hol van elrejtve pénzed, 
mondd, különben e’ tőr fúrja át elfonnyadt szivedet.

Az öreg álomnak vélvén, bádgyadt szemeit felveté, ’s nyöszörgő de 
ijedt hangon felkiálta: Ki az, ki engem szólít ? — A’ gonosz lélek tán ? 
vagy meghalt leányom bosszuló szelleme ? Kegyelem! Segítség!

— Egy szót se ejtsen ki száradt ajkad, — rivalla rá a’ rabló — kü
lönben véredbe fullasztalak. Mondd, hol van éltévé a’ pénzed ?

— Kinek tartozom én számolni? — Kérdé az öreg mind jobban fel
ébredve, — ’s ki vagy te pokol követe ?

E’ perezben mintha léptek hallatszottak volna.
Az ajtó szárnya felnyilt, ’s azon egy nő ’s egy férfiú lépett be.
Ecsedy bátorságot nyert, látván hogy segély érkezett, ’s fenhangon 

kiáltá: — Rabló! gyilkos van itt, segitsetek!
Az álarezos ijedten kiejté a’ lámpát kezéből a’ váratlan vendégek 

latasára; — hátra tépett, ’s mint tigris dühösen a’ közelgő férfiúra akart 
rohanni.
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Egy lövés ’s az álarczos tántorogva a' földre rogyott, ’s ott kínos 
fájdalmak közt meghalt. —

Ezalatt Irene, atyja karjai közé borult, — ki meg nem foghatván 
az egész jelenetet, nem tudá, álmodik-e vagy ébren van? — örömében 
sírt, midőn Tibor felvilágosítá, hogy Irene leánya él ’s hogy nem halt 
meg. —

Ki írhatná le azt az örömet, melly Ecsedy szívét a’ boldogság virá
gaival felkoszorúzta; — ki tudná lefesteni azt a’jelenetet, midőn az ör
vendő atya, felébredt leánya ’s annak kedvese, ’s önélte megmentője kar
jai közt a’ boldogság és öröm könyeit hullatá. —

Később elbeszélték Eesedynek az egész temetői történetet. —
Midőn a’ meghalt rablóról letépték az álarczot, — megborzadva 

elbámultak, — mert abban báró Sternerre, a’ vőlegényre ismertek. —
IX.

A’ félénkebb sírrabló , midőn kétségbeesetten a’ sírboltból kiszaladt, 
a’ sötétben egy ujdon ásott sirgödörbe bukott, ’s fél lábát kitöré. —Egész 
reggelig ott feküdt nyögve, míg a’ temetőőr, — ki ott találta, nem se
gített kijönni, — ’s éji sírrablónak tartván, — mit ő keserves panasz közt, 
— csak hogy könyőrületet, ’s eltört lába gyógyítására írt nyerjen, — 
meg is vallott, — Ecsedy úrhoz vitte, hol ez szerencsétlen Csillagi barát
ját halva látván felette könnyezett. — Több tudakozódások, ’s ösztönzé
sek után őszintén elbeszélte barátja életét, sorsukat és szándékukat, — 
mit egy kissé rendbeszedvén , röviden itt elmondunk. —

Hogy Csillagi barátjának mi volt igazi neve, kik voltak szülei, ’s 
hogv honnét való ? azt bizonyosan nem tudá, — mert erről neki soha sem 
beszélt, ’s ha kérdezték is tőle, mindig elmellőzte; — hanem hogy elő
kelő családból vette származatát, mutatta eléggé urias magatartása, éles 
találékonv esze, ’s mívelt társalgása; — kitetszett minden fogásából, 
mozdulásából, ’s szavaiból a’ büszkeség, a’ nagyravágyás, a’ gőg és a’ mi 
leginkább bizonyítá, hogy előkelő származatu volt, az, hogy igen sze
rette a’ kényelmes henye életet, ’s mindig parancsolni akart.

Ismeretségük igen röviden kezdődött egymással az M .. . .  börtön
ben , hol a’ szerencsésen megszökött barátja, — ’s az utóbbi már fogva 
voltak.

Az első szegény létére, — mivel a’ fóldesura igen sanyargatta, ’s 
végre tőle mindenét elvétette — ínségben a’ halállal küzdve, — két árva 
gyermekét hogy az éhhaláltól megmentse, — önkezeivel kétségbeesetten 
megölte, — ’s azért tizenöt évi börtönre volt ítélve. —

A’ másik, előbb becsületes és szorgalmas ember vala, de meglehetős 
szép ifjú feleségét a’ szolgabiró megszerette, — ’s mivel a’ hűséges nő 
gálád kívánságának nem engedett, — megharagudván rá, — egyszer, 
midőn férje nem volt honn, —kegyetlenül megverette, — azt az okot ad
ván , hogy őt háta megett gyalázta. — A' hűséges nő a’ fájdalom, és 
szégyen miatt két nap múlva meghalt. — A’ férj elégtételt keresett a’ vár
megyén , — de mind haszontalan volt. Ezéi’t , az igaztalan szolgabírót az
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elkeseredett ember úgy meg találta kollintani, hogy tüstént szörnyet halt. 
— Bezzeg most a’ megyei tisztviselők, — kik neki előbb nem akarták az 
igazságot kiszolgáltatni, — most nagy hamar 20 évi börtönre Ítélték.

Az M . .. börtönbejutott Csillagi is. — O , mint két társai szavaiból 
kivehetők, gazdag örökös volt, kényelemben és gazdagságban neveltetett. 
Nevelői, tanitói külföldről hozattak, kik a’ helyett, hogy a’ hazaszeretetre, 
józan elvekre ’s takarékosságra tanították volna ; a’ helyett, hogy a’ hazá
nak becsületes polgárt neveltek volna belőle, balelvekkel, hamis előítéletekkel 
’s gőggel tölték meg fejét; előbb ismerte a’ külföldet, mint hazáját, mellyet 
szeretni soha sem tanult, — előbb ismerte a’ külföld szokásait, nagy fér
fiak, mintáz önhazájabelit,’s azért megvetvén szülőföldét, hazáját elhagyta, 
’s roppant jövedelmét, a’ hon munkás polgárainak vérgyöngyeit, a’ kül
földön kezdé pazarlani; hol annyira elmerült a’ nagy világ fényűzés! má
morába, hogy nehány év alatt mindenét elvesztegetvén, jószágait is el kelle 
adnia. — Miután annak árát is elpazarlá, nagy adósságokat csinált, mik
ből ki nem tisztulhata. — Egyik hitelezője, kinek nehány ezerrel tartozott, 
látván, hogy pénze veszendőben van, őt sürgette megfizetésre, ’s bezára
tással fenyegette. O azért felette megharagudt ’s bosszújában a’ hitelezőjét 
főbe lőtte. — Miért, mint rab, lánczon kisértetett haza, ’s itt az m ., .i bör
tönbe záratott, míg pere elvégződnék.

Vannak emberek, kik, ha egyszer a’ bűnbe elsülyedtek, nincs többé 
erejük onnét felemelkedni, illyen volt Csillagi is.

A’ börtönben a’ rabok elbeszélték egymásnak sorsukat, ’s ők együtt 
hárman barátságot kötöttek, később hűséget esküdtek , ’s elhatározák, ha 
lehetséges, a’ börtönből titkon mielőbb elszökni. Mi nem sokára sikerült is, 
mert egy estve a’ tömlöczőr megrészegedvén, mélyen elaludt, a’ kulcsokat 
kezéből ellopták, ’s az ajtót felnyitván, szép csendesen mind a’ hárman el
illantak.

Ok szabadok voltak, ’s a’ nagy világ előttük; de a’ helyett, hogy a’ 
börtön falai közt vétküket megbánva becsületes életet kezdeni szándékoz
tak volna, egymást a’ bűnre ’s gonoszságra oktatva, egymásnak tanácsot 
adva, feltették magukban: hogy ügyesen, a’ hol csak lehet, lopni ’s rabolni 
fognak; — ’s miután annyit szerezhetnek össze, hogy mind a’ hárman ké
nyelmesen megélhetnek belőle, külföldre menvén majd urias életet fognak 
élni.

A’ legügyesebb köztük, ki Csillagi ’s történetünkben báró Sterner 
álnevet vett fel, volt a’ vezér, tanács- ’s tervadó, találékony esze ’s tanult- 
sága által a’ más kettőt, kik mint ügyetlen emberek neki hol barátjai, hol 
engedelmes szolgái voltak, mindenre megtanította, ’s néha eszközül hasz
nálta. — így folytatták egy darab ideig apróbb lopásaikat és rablásaikat 
szerencsésen; de látták, hogy kitűzött czéljokat igy nehezen érik el, azért 
nagyobbhoz fogni határozták.

Meghallá Csillagi, hogy a’ vidéken egy dús nemes ember él, kinek 
roppant sok pénze ’s e’ mellett szép leánya van. — Azon törte Csillagi a’ 
fejét, miként lehetne jól rászedni vagy kirabolni a’ dúsEcsedyt. — Végre
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a’ tervet kigondold. — Hallotta, hogy az öreg felette nagyravágyó, ’s hogy 
igen szeretné egyetlen leányát gróf vagy báróhoz adni férjhez , — azért 
előtte megjelenni, mint báró, leánya kezét megkérni, lehetőleg siettetni az 
esküvőt, ’s miután a’ dús öreg leányával sok pénzt ’s kincset fog adni, a’ 
szép menyasszonyt, mintha külföldi jószágára utaznék vele, egy határszéli 
városban elhagyni, ’s a’ pénzzel együtt külföldre tőle megszökni tervezé 
barátjaival. — Elment előbb Pestre, miután megtudd, hogy ott egy igen 
meghitt jó barátja van az öreg Ecsedynek, ’s tőle egy ajánló-levelet csi
kart ki. — A’ levél megtette hatását, ’s már szinte elérte czélját, — de 
láttuk a’ véletlen sors hogyan buktatta meg kiszámított tervét. — Azért ő 
nem csüggedt ’s ú j, de szerencsétlenebb tervet gondolt ki. — Látta, hogy 
a’ leányt gazdagon temették e l , ismerte a’ ház körülményeit, azért két 
barátját, kik itt, mint a’ dús bárónak szolgái léptek föl, elküldé, hogy a’ 
sírboltot verjék föl, míg ő a’ dús Ecsedytől a’ pénzt elrabolná. De terve itt 
is megbukék ’s merénye életébe került.

X.
Egy hét múlva a’ K ... i székes egyházban egy boldog párt eskettek 

össze, — a’ vőlegény Tibor, — ’s a’ menyasszony Irene volt. — A’ ki e’ 
pár poldogságáról kételkedik, — kérdje meg önmagától, mi édesebb, — 
annak birhatása, — mit könnyen megnyerhet, — vagy minek elnyeré
séért sokat kell küzdeni?? — B e n e d e k  Józse f .

FARSANGBAN.
Mint a’ szélvész repül a’ szánka 
A’ csillogó fehér havon;
Virgoncz iíjakkal ülve rajta 
Sok szép menyecske ’s hajadon. 
Farsangol a’ világ! kinek nincs: 
Feleséget keresni jő ;
Mellőle megszökik kinek van . . . .  
Oh boldog farsangi idő!
Csapongó kedv a’ tánezteremben ! 
Hol a’ kedélyes nösereg:
Egymás arczát, mezét, családját, 
Ajk-pityegetve szólja meg;
Hol annyi drága rispor elfogy, 
És sok mámorban pihegő 
Leány a’ más világra tánczol. . . .  
Öli boldog farsangi idő !
Az öreg úr otthon köhécsel,
És bodza-herbatét iszik; ^
Mig vígalomba a’ menyecskét 
Rég jól ösmert karok viszik.

És a’ mivel vigasztalásűl 
Férjéhez tér a’ drága nő:
Hosszú árjegyzék — kurta h ű ség ... 
Oh boldog farsangi idő !
Oltár elé állítja végre 
Az ifjú szíve kedvesét,
És véle a’ várt százezernek 
Megkapja, — majd kilenczedét;
Nagy kastélyt képzel a’ menyecske , 
’S imé szerényen tűn elő 
A’ kis bogárhátú öreg ház . . .
Oh boldog farsangi idő !
Mint a’ szélvész repül a’ szánka. . .  
’S e’ mindenféle tarkaság,
Engem harsány kaczajra indít, 
így szép az élet és világ!
Most korholó, gánesos vagyok, majd
Bohó tá rs , hűtlen szerető ;
így bolondítjuk benned egymást,
Oh boldog farsangi idő!

T o m p a .

2 0
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ADJATOK EGY JÓ SZÓT.
Adjatok egy jó szót vaskemény ajakkal,
Bár riadjon a’ harcz mennydörgése benne ;
Adjatok egy jó szót lágyszelid ajakkal,
Mellyben a’ reménynek uszszék végtelenje;
Látom én a’ múltat szendergő porában,
Látom a’ jövendőt — ennyit látni sok —
Látom a’ jövendőt csecsemő korában,
Adjatok egy jó szót rá  ti századok!

Látom a’ felhőt, melly országokat já rván ,
Rabnemzetek vérét szíttá fel méhébe ,
’S záporként adá k i , míg mint a’ szivárvány 
Feltűnt a’ szabadság bűvös bájos képe. —
Tátongó seb a’ múlt, fáj mindenik tagja.
Kössétek be sebét, hozzá ne nyúljatok,
’S hogyha fájdalmát az idő elaltatja ,
Adjatok egy jó szót rá ti századok!

Meghalt élet a’ múl t , sírja a’ történet 
És a’ jelen neki temetkező pompa;
M ért irtok rá  mindig szomorú beszédet,
Mint a’ sírf borító márványoszlopokra?
N agyra, szépre, jóra nem törekedett-e?
Volt-e megtört szive ’s elfolyt vére sok ?
Küzdött és ha lt, és az idő eltemette,
Adjatok egy jó szót rá ti századok!

A ’ holt múltnak lelke (halhatlan a’ lélek)
Átmegy a’ jövőbe és föléled abban.
Ez a’ feltámadás, és most oda nézek,
Hol egy elhunyt lélek új életre lobban,
Napkeletre nézek, a’ fényt onnan várom.
A’ homályos múltnak szebb jövőt adok —
O h , midőn majd szürkül a’ szép láthatáron,
Adjatok egy jó szót rá ti századok !

B o z z a y  Pá l .

NÉPDALOK.

A ’ ki bolond, legyen esze,
Ne hallgasson senkire se ;
Azt szeresse a’ kit szeret,
Nem a' kit más elejbe vet ;

A ’ szerelem nagv dolgába’
Sok vénszatyor nagy izgága; 
Okos légy, ha jól van dolgod, 
Rájok ne bizd jövő sorsod.

1.

Nem bánomból lesz a’ bánom, 
Tanulj sok vén házaspáron;
H ajh, úgy élnek ők egymással, 
Mint a’ kutya a’ macskával.

Késő bánat ebgondolat,
Jól intézd el a’ dolgodat:
Ollyan lyánynyal fogj csak kezet. 
Ki a’ boldogsághoz vezet!
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Nem vagyok én részeg, sem boros, 
Xem szűk nekem az ú t , nem szoros, 
Xem tántorgok én, csak czifrázom 
Jó  kedvemből most a’ járásom.

11a elesném is itt székibe ;
Xe csúfoljon engem senki se ;
Tudom én mit teszek nagyon jó l, 
Szűz a’ szám, bogy is szűz a’ bortól;

2.

Csittatok csak! nektek megmondom: 
Próbaköre teszem galambom;
Ha majd meglát, és ki nem nevet, 
Szent igaz hogy bű , bogy bűn szeret....

Én meg aztán kapom magamat ,
Felé tartok e’ szép szin a la tt ;
’S ha k é rd i: bogy mi lelt ? mi bajom ? 
Válaszom egy csókba foglalom.

H ir  t e le  n B a r  na.

KERESZTELŐ.
(Románcz.)

Keresztvíz buli reád 
Piczinyke kis leány:
. I l o n k a  l é g y ‘ — mond a'
P a p , oltár zsámolyán.
Imájában isten 
Áldása lebegett;
— Hárman sírnak reá 
Örömszentelt vizet:
. L é g y  s z e n d e  b o n l e á n y 1
— Az édes apa mond —
AT i n t  m á s o d i s t e n e d 1 
,I m á d d  a’ d r á g a  b o n t !
,L é gy b o l d o g ! 4 — esdekelt 
Az édes jó anya,
’S oltári láng gyanánt 
Szeme rálobbana.
. A n g y a l k a  l égy* — m onda’ 
Xagyanya boldogul,
’S mosolygó ajkira 
Örömkönyüje buli:

’S ím ö sirá a’ leg
szentebb keresztvizet.

Mert a’ mit ő kívánt,
Be is teljesedett:
Angyalka lö n , — meghalt 
Gyönyörű kis halott!
OUy szép, hogy ajkán a’
Halál is mosolyog.
Isten felesókolá 
L elkét, e’ tiszta fény t;
Hagyván szülőinek 
K onyát, ’s hervadt reményt!
— ’S ö látogatni já r ,
Titokban, éjfelen :
Egy fényesen hulló 
Kis csillag képiben.
Istenáldást hoz, ott 
Yiraszt álmok felett;
’S hajnalhasadtakor 
A’ mennybe visszamegy.
’S — hallhadd könyús szemmel 
Beszélni az anyát:
H o g y  á l m á b a n  l á t t a ,  
, M e g h o l t  k i s  a n g y a l á t ^ !

L i s z n y a y  K á l m á n ,

ROMOK A’ TISZA PARTJÁN.
Egv nemzet nagvságát, nemzeti nagy létét csak kora múltjában éldelbeti, 

melly népfaj ennek hiányával küzd, melly történeti korrajzait nagyapján túl 
históriai hitelességgel nem viheti, ’s mind azt, mit szépet, jelest 's dicsőségest 
őseiről hall és tud, csak mondák mesés tömkelegéből meríti; az jelenleg, mint 
kereskedő nép nevezetes sőt híres is lehet, de nemzeti nagyszerűség babérával 
felkoszorúzottan a’ népek küzdhomokán fel nem léphet.

A’ magyar , a’ messze keletnek ezen egyedül eredeti népe, melly szokásá
val. nyelvével, öltözetével, tánczával sem apát, sem rokont nem mutathat,

20*
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mellytől igazi eredetét származtathatná, dicsőén szép múltjával a' nemzetek 
ezredéves történetlapjain véresen szép fokot küzde ki magának, nem hagyva az 
utódnak kiválólag mást, mint ennek nagyszerű méltóságábani hősies megóvását. 
— Vájjon ama’ falomladványok, mellyek moliosult barna képpel üdvözlik a’ 
mellettük elnyargaló jelenkort, bús düledékeik közt vércséknek és baglyoknak 
szolgálva tanyául ! vájjon ama roppant várromok a’ bérezek ormain, mint 
szétdúlt sasfészkek a’ sziklák redős csúcsain , daczolva a’ rontó ellenség vastörő 
bőszével, engedve mégis az idő viharos mindenhatóságának, nem-e ősi nagy
létünk holt tanúi? — O h, ha isten túlbecsülve korunkat is, miként az ó testa- 
mentom mesés századát, tenne csudát: hogy e’ porladozó szent falak , e’ létírtó- 
lag szerte heverő kődarabok pillanatokra szólhatnának; — vagy ha az őskor 
egyik pánezélos hőse, megjelenve a’ láthatlan túlvilágról, ’s felülve a’ düledék 
romokra, eldörgené a’ jelenkor sápadt arczu puha fiának: minő nemzet tisztelte 
itt egykoron hősét, ’s mit tett ez annak javára ? — lelkünk felrázkodnék szé
delgő mámorából, és ébredne a’ gyáva kor számítóbb észszel látva jövendője 
után, ’s mégis felejthetlenül tisztelve múltja dicsőségét.

Hlyen romok, illy szétszórt romkövek láthatók kanyargó Tiszánk bal partján 
Várkony helységgel szemben ; e’ hely az : hol Endre és Béla összejött — a’ korona 
és kard egész históriai rettentőségben ábrázolja történetök vérengző századát; 
itt egy rozsdafedte vasdarabkát áshatni fel, hihetőleg ama’ gyilok darabkáját, 
melly Bélára fenetett, ha koronát választ; — ott régi pénzdarabot zavar ki az 
őszi zivatar az elporhadt kövek közül, melly tán egykor bérül adatott királyi 
hős leölésére ; — itt egy időrongálta márványdarab omladék, részecskéje Endre 
király ledült trónjának ; ott pánczéltöredék , néma romlékony maradéka a’ futó 
fejedelemnek. — Kevéssé tovább a’ hajdani Varsány porig alázott temploma 
temetői kietlenségben tűnik fe l , hol nem egyszer a’ babonás hitü kincskereső
nek verejtékes munkája jutalma egy felásott, de már elporlott holt tetem leve. 
Az igy szétszórt kődarabkák jelenleg varsányi „ P u s z t a  t e m p l o m “ nevet 
viselnek. A ’ tizenegyedik század végén, mellyből e’ jegyzék meríttetik , megle
hetős szépségű, ’s kiterjedésű város emelkedett i t t ,  látogatva néha a’ hon ko
ronás fejedelmeitől is; — ’s most! egy végtelen puszta, ittott elszórt pórtanyák, 
kútgémek, legelő nyájak ’s csoi'dák egyhangú kolompjai, vagy egy idetévedt 
vadász sikereden durrantása szakítják félbe pillanatra az ős omladékokra nehe
zült borongás csendet.

A ’ néha kikiöntö folyó partján emelkedett a’ nagy templom, balról tőle 
egy halomról a’ hármas kereszttel ellátott kálvária tekintett áldólag a’ jöttmen- 
tekre , alant a’ halom gyomrában valamelly nagy úrnő ravatalát őrzé ama’ hó- 
szakállu ősz remete, ki az esti és hajnali harangszóra egy tündérileg fehérbe öl
tözött szép lánykával jelenik meg az istentemető fölszinén , ’s reszkető térdeikre 
ereszkedve mindketten nemével az istenesült ájtatosságnak fohászkodják el buzgó 
im áikat, mellynek végeztével ismét láthatlanok; ’s csak ha szenvedő ember, 
vagy kétségbeesett bünfia jelenik meg a’ kálvária tetőn, látható a’ jámbor öreg 
sükeres tanácsával segítve a’ szenvedőn, ’s hatást ritkán hibázó szereivel gyó
gyítva a’ kétségbeesőn; — ’s ha a’ torony érez nyelve kondúl meg magas falá
ban , a’ temető imádására csődítendő a’ szerte széledt embereket, jelenik meg ő 
is zsákszerű kámzsájában az isten tiszteletére, oldalán az angyalilag szép lányka 
hófehér mezében, nagy fekete szemeit, mellyekben végtelen üdv, szent menny
ország honol, buzgó félelemmel forditja a’gyertya fényben úszó oltárra, nem látva 
senkit, ’s még is láttatva, bámultatva mindenkitől. A ’ gyenge térdeket hideg 
márványra nyugosztva imádkozik ő ; — ő imádkozott; a’ rózsa-ajkak — lassú 
szókat rebegének. -— Oh mért imádkozik illy szent, illy angyal, hisz ö maga 
az üdvösség mentesítve a’ bűnnek fogalmától is; — és mégis imádkozik ö; 
keble mélyéből hosszú sóhajok repülnek a’ teremtő angyalkoszorús zsámo
lyához ! és ím ! istenesült ájtatosságában megfelejtkezve: hogy minden szem
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rajta éldel minden fül hangját ellopni feszül, szív űréből pár hang tört ki, melly 
titkának árulója lett. Midőn a’ kámzsás remete redőtelt homlokát feddőleg for- 
dítá felé — ébredett a’ lány, elrémülve ártatlan vétkének tudatásától; — fülig 
pirulva az ártatlanság vér bíborától, majd ál-szégyenétől vádoltatva, nemével a’ 
kábult ájultságnak hagyá oda az ősz karjain az ájtatos hymnusoktól zengő 
templom falakat.

Azon korbeli ez esemény, mellyben még a’ gondolatok, és tettek inkább 
a’ fonák vágyu szív indulatai, mint a’ jó t ’s igazságost követelő ész elvei szerint 
irányoztatának; — midőn a’ hon sivatag tere inkább boszorkány tanya, mint 
okosan gondolkozó emberek gyülhelye vo lt; — midőn a’ bübáj, ’s babonaság 
sátáni mestersége ezreknek kenyér keresete volt, ’s ördögi hatalma alatt milliók 
nyögtek, országok, és nemzetek görnyedének, ’s bálvány oltárain nem egyszer 
gyújtatott száraz tövisekből máglya, ’s lángzó tetején lelánczoltan nem egyszer 
égetett hamuvá a’ legártatlanabb; — nem egy vala áldozata e’ kuruzsolás 
vak hitének, az aranyhalomba temetkezett kényúrtól a’ rongyokba burkolt kol
dulás gyermekéig; ’s mind e’ visszaélés, e’ vérengző bünsáfárság a’ törvények 
védő paizsa alatt űzetett. —

Míg távozott a’ remete az oldalához remegő léptekkel támaszkodott szűz
zel , ’s alig vete véget az oltár előtt működő vallásbajnoka az isteni tiszteletnek, 
mikor az ajtókon dúló rendetlenségben kitolakodó zsíros szájú sulianczok, fekete 
köcsögszerű kontytyal bokrétázott aggnők ’s pántlikák tarka bábelával csúfított 
pórmenyecskék ’s lánykák a’ legundokabb balitéletekkel szennyezék a’ templomi
— egyszerűségében is — meglepő történetet. — Voltak , kik a’ nem rég ide 
megjelent ősz kriptaőr származását bonczolák , szokásait ’s tetteit taglalák ; ’s 
meg nem foghaták, mikép burkolhatja az úri fehérségű testbőrt remete kámzsa?
— Voltak, kik őt magában beszélni hallották, de érthetetlen nyelven, ’s hogy 
nem úgy imádkozik, mint m ás; — ’s hogy végre éjfélkor jelenik meg a’ hármas 
kereszt a la tt, ’s m iu tá n  im a k ö n y v e  la p ja it  háromszor átforgatá, ördögök jelen
nek meg, de kikkel ő vén bűnös létére nem parancsolhat, azért illyenkor meg
jelenik leánya, ki szűzi ártatlansággal — mert ez ezen kuruzsolásnak egyik fő
kelléke — végzi ősz apja helyett a’ boszorkányi műtétéit. És le tt, hogy rövid 
idő alatt az egész város hitte és vallotta, mikép a’ kálváriái kriptaőr leányával 
boszorkányoz, ’s hogy azért küld isten jégesőt, tüzet vagy árvizet, mivelhogy 
a’ teremtés e’ szörnyeit keblükben eltűrik. A ’ következő ünnepen már az egyház 
kántora a’ szentek litániájában ezt is éneklé: ,,A ’ kálváriái remete-boszorkány
tól és boszorkány leányától, ments uram minket.“

E’ kárhozatos hiedelmet előidézte, ’s kárvágyólag terjesztgette a’ város 
licenciátusa, ki vallási foglalkozásinál fogva többször fox-dulván meg a’ sírboltőr 
cellájában , szerencséje volt annyiszor a’ szép Ilkával találkoznia, ’s hódító kel- 
lemei által lelánczoltatnia; de a’ lány mívelt ’s szép Ízlésű atyától neveltetve, 
csak szánakozni tudott a’ licenciatus pórias viseletén, ’s babonás szokásain, és 
nevetni együgyüségén; ’s midőn amaz dicsekedő hangon hivatala szentségét ki
tüntetni akarván az okba — magába a’ vallásba ereszkedett bé , ’s ennek szen
tesített fényoldalát, midőn kiemelni akarná , inkább költeményes babona hitével 
beszennyezé, illyenkor a’ lány vallási tiszta fogalmából merített okaival meg- 
mutatá: mikép a’ vallás hősének kötelessége tanítani nem a’ hittel a’ babonát, 
hanem külön választva ezt , mint konkolyt, amattól, mint tiszta búzától. Szent, 
minden álhiedelmű mocsoktól tisztított elveket kell a’ nép szivébe csepegtetni, 
hogy ez az úristen első parancsát ne csak ajkain, hanem lelkében és akaratában 
is hordozza. Megsemmisülten állt illyenkor az indulat embere a’ mívelt ész 
okainak fegyvere előtt, ’s bosszút esküvendett a’ tudománytalanság vad fia, ha 
kérges szivében kis üreg nincs ; melly szerencsétlenségre a’ szűz iránti szere
lemmel telt el.

Nem férkezhetve állati hevét — mert az ész paidagán ez vala tetteinek
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iránytűje — rohant a’ szende lány csendes tűzhelyéhez, ’s szokása szerinti nyers 
szavakban egyforma hangon előadta, mikép őt szereti, ’s komolyan akarja, hogy 
neje legyen. Az ártatlan lány elmondá: hogy ez nem történhetik meg, először: 
mert ő apja hatalmától függ, — másodszor : mert ő a’ kérőt, mint felebarátját, 
szereti, de mint leendő férjétől irtózik; — és harmadszor: mert már más kép 
van szive érzelem-egébe fogadva.

Hamí ve l t ,  okos fói'fiu találkozik illy válaszszal, tudva azt: hogy szi
vekbe érzést önteni , akaratoknak parancsolni a’ mindenhatóság hatalm a, épen 
nem indul meg ; vagy ha pillanatra a’ külső megszégyenülés némelly szenvedé
lyeket kizavar is rendes körükből; de alacsony bosszú, ártalomvágy soha nem
tornyosul az ész jogot és igazságot követelő és osztó kormánya főié-----Nem
igy történt ez hősünkkel, ő nem szégyenült meg, sokkal inkább megvastagítvák 
leélt aljas kalandjai által arczizmai, semmint elpirulásra vérösvényt nyithatan- 
dottak. Ő a’ túlságig felingerült, ’s a’ gondolat: hogy nálánál a’ városban még 
szebb is , előkelőbb is v a n , ’s hogy az arany almát előle egy más boldogabb 
nyerendi el, véres bosszúra hevíté. — „Legyen — szólt ő — de emlékezzél lány 
szavaimra: pogány voltam, csak a’ király ittlétekor levék kereszténynyé; de 
esküszöm, pogány leszek ism ét, hogy kedvemre kószálhassam megszégyeníteté- 
sem. — Ám még van id ő , légy irgalmas irántam , légy könyörületes magad 
iránt! mert Istenemre ! neked, vagy nekem, mielőtt a’ kakasok hétszer szólaná
nak hajnalra, vesznünk kell. — Szeress engem! lásd én igen-igen szeretlek 
téged. Darabos vagyok, ugy-e? oh, mert engem nem tanított édes anya sima
ságra, sem okos ősz apa bölcs mondásokra. Taníts te gyengéden szeretni, foga
natosán imádkozni, tisztán emberileg érezni, és hidd el, soha mestert tanítvány 
feszültebb figyelemmel nem kisért, soha intő szavak fogékonyabb kebelbe nem 
hátának, emberi fúl soha nem hallott hivebben, szem nem látott tisztábban, ész 
nem gondolkozott szenytelenebbül, és szív nem érzett becsületesebben; mint én 
fogadom szavaid oktatását. — Oh igen, Tlka, szeress te engem, és én a zordon 
tél fagyos zuzmarázi alól is tavaszi ibolyát kaparok ki tíz körmeimmel, ’s viruló 
szerelmem jeléül értem dobogó kebled fölé tűzöm a z t; hadd fűzzek én neked 
menyasszonyi koszorút a’ tavasz illatos virágiból, a’ halvány liliomra életfényt 
az est magas csillagaitól őrzők. — Oh lásd, én örülök a’ boldogság Hőérzetétől, 
hogy te enyim leszesz, és — és kétségbeesem, ha szivkéréseim nálad szikla
kebelre akadnak, ’s márványpaizsáról tompultan verődnek vissza; és e’ kétség- 
beesés rettenetes lesz , pokoli súlya alatt egy angyal vérzik e l , és egy ördög 
lehel átkot az emberiségre. Oh szólj, Ilka! nyújts Seraplx-ajkadról csak egy 
távoli rem ényt, ’s ez őrült lélekre hathatós ír leend az is. Szólj, még semmi 
sem késő, ugy-e te engem szeretsz? — Szeress! lásd a’ bekövetkezendő őrülés 
szónokká te t t ,’s szívbajaim érzelgő beteg festészszé. Csepegtess balzsamúl éltető 
vigaszt fekete kedélyemre, és én még a’ halál vonagló végperczében is , midőn 
az elválás keserve minden iránt közönyössé tesz, áldani foglak jószívűségedért!u 
I tt  kifáradtán ereszkedett a’ piruló szűz mellé egy ócska deszkaszékre.

Ilka nemével a’ legváratlanabb meglepetésnek emelé igéző szemeit az é r
zelgő ifjúra, ’s é rze tt; mint szoknak érzeni akkor, és az irán t, mikor és kiben 
a’ működő lelki erő azon csuda gépkerekét fedezzük fel, melly addig természeti 
parlagisága bozótos barázdáin forgásba nem jöhetett. — Oh hány elme emel
kedhetnék nagygyá, bámulandóvá, ha physicai egyszerűsége az emberiség for
rongó tömege közt polczra verekedhetnék ! — hány nyelv szónokolna a’ hatás 
olvasztó hangján, ha lelkesítő alkalom, ’s ha kivált kényszerítő belkíizdelem, 
’s legyőzhetlen jó irányú indulatok lennének emelőjük a’ cselekvés szorúlt terén ?

A ’ szép lány az előtte elviharzott ifjút csak féktelen indulatiban, eddigi 
túlságos kalandjaiban ismeré; ’s hogy a’ kebel mohos kérge alatt a’ miveletlen- 
ség vad ingere közt egy tisztább, szelidebb érzésnek is legyen oltár emelve, 
mellyen a’ kitürő szerelemnek pislogásában is világitó mécse ragyogjon, azt a’
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szende lány :— ártatlan napi foglalkozásain túl nem emelkedve; — emberekkel, 
azon keveseket kivéve , kiket szükség, kötelesség vagy épen kétségbeesés szent 
hírű atyjához vezetőnek, nem társalogva — a’ világ liimes piaczán nem árus- 
kodva, necsudáljuk, ha nem tudá. — Annál kényelmetlenebb volt helyzete 
szemben a’ legérzelgöbb még romlattságában is szánandó ifjúval, kit vad irányú 
indulat tulságai a’ legszerencsétlenebbé tehetnek, ’s vele önmagát is. Lelkén 
azonban az őszinteség honolván, ki tehet arról, hogy csalfa lenni nem birt? — 
Kegyed ifjú ember — hallatá ezüst csengő hangját — kívánja: hogy szeressem, 
hogy nője legyek! Vigyázzon kegyed! — Van a’ teremtés agyagában, portes
tünkben bizonyos részecske , melly forrásere minden jó minden rósz indulat
nak,  buja ágya a’ felhevült ingereknek, vértanyája a’ boszúnak, ’s illatdús 
virágháza a’ szerelemnek; ’s e’ kis részecskét — földi életünk nyugtalan ven
dégét, — s z i v ü n k e t  az alkotó kéz keblünk baljába helyhezé — mintegy intő 
jós jelül. — E m b e r ,  h a  c s a k  e n n e k  h ó d o l s z ,  v e s z n e d  k e l l !  —

De vigasztalásul adott a’ teremtés agyunkba észt, melly hideg mint éj
szak pólusa, komolyan fontol, higgadtan gondolkozik. A ’ mindenhatóság ezt 
tévé kis testvilágunk kormányzójává, ennek jogszerinti pálczája alá rendelő a’ 
szivet minden őrzésivel, a’ nélkül: hogy vastörvényeket alkotandott, mellyek- 
kcl az észt függetlenítvén, a’ szívet, mint leigázott jobbágyot, annak jogtapodó 
lábai alá átkozandotta; — ám kötelességül adá mindkettőnek a’ mivelődést, 
mellvet barátilag kezet fogva megkőzelitniök, sajátukká tenniük kell; és igy a’ 
kőt barát szakadliatlan szeretet kötelékül egy minden jó ra , nemesre hajló aka
ratot alkosson gondolat és cselekvése splierájában. — A ’ szív  természeténél 
fogva szánakozó , és boszuálló ; víg, és gyúlt haragéban mennykövező ; alamizs- 
nálkodó és ártalm as; — szerelmes, és a’ vérengzésig gyűlölő: a’ mint em
ber tulajdonosa miveié , vagy parlangolá. — Az ész jogtrónjából a’ kitört in
dulatoknak irányt tiiz ; élteti vagy elfojtja; helyesli vagy kárhoztatja; — a’ 
mint pártatlan igazságszeretete akként akarja vagy nem. — Ha már most 
mindkettő parlag, mindkettő sivatag; vagy — mi sokkal károsbb következésü
— ha egyik a’ másikat a’ pallérozódás iskolájában túlhaladá , mi történik ily- 
lyenkor a’ szegény éle tte l, mellyet isten a’ fogantatáskor mint kamatoló tőkét 
tévé kezeink közé, ha azt a’ két illy pártos féktelenkedő zsarnok romboló dühe 
bitangolja ? !

Az emberi test kis világának e’ két közbirtokosát a’ teremtés olly önál
lásba helyzé, melly minden külső befolyású parancscsal állandóan daczolni 
t ud , és daczolni mer. — Mutass az emberiség évezredes történeteiben csak egy 
betűt, melly meggyőzne, hogy valaha, mióta e’ puszta föld kopár göröngyeiből 
ember-kenyeret teremt, vagy érczet ás, mellyel önmagát, vagy embertársát 
gyilkolja le ; valaha az akarat külső kényszerítésnek hódolandott ? —
Hlyen a’ szellem is , a’ szívből ered, ’s oda folyik vissza; ez indulat-ár ha 
igazi, haszent ,  ha nem ábránd idézte képzemény, melly az idővel változik, 
de egy hű szívnek méltóságos pompájábani kitörése — azon egy faja az indula
toknak, mellyen a’ szív  minden jobb irányú míveltsége mellett is — a’ hideg 
észnek minden védlő fegyverei megtörötten hullnak szét. — Hasztalan támaszt 
legyőzve okokat: mint — ő nem hiszi, vagy ha igen, ki tehet róla, hogy 
vágyáról le nem mondhat? hogy ahoz mint boldog- vagy boldogtalansága csalfa 
bálványához majdnem kétségbeesetten ragaszkodik, érte t ű r , szenved, könyezik, 
elvérzik, és meghal, de le — óh le nem mondhat! — ’S lásd az ész, melly 
mindenható hatalmával a’ világ hullámos óceánjain utat tört kémlő vágyának, 
’s — melly megunva földi búvhelyét, felszárnyal a’ csillagok fénylionába, és nem 
hibázva Írja meg a’ sötét jövendőnek: mikor jelen meg a’ dögvészt, ’s háborút 
jelentő üstökös? mikor fogy meg a’nap, a’hold? im e’ hatalmas ész világ igazgató 
fegyvere gyengesége szégyenében elcsorbulva rogyik össze a’ szív szerelme e lő tt!
— Avagy a’ mesés görögvilág hét avas bölcsei közt, kik a’ világ minden kényei-
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mes gyönyöreiről öntagadólag le tudának mondani, hányat nevezhetsz: kik a’ 
szerelem keser-édes bilincseit éhes nyelvvel mohóbban nem nvaldosák, mint 
napi tápukra nyújtott kenyérfalatjaikat ? A ’ hideg Sókrates — mibe sem véve 
a’ kinterkes életet, ha azt szinlelés után kelle sajátjának mondania, nem vo
nakodva ürité ki a’ méregpoharat ; és mégis tetteit, sőt érzéseit nem-e egy 
X a n  t i p p e  igazgatá? — ’s lásd, te mind ezeknél túlságosabb akarsz lenni, te 
e’ gyenge női szíven, melly balomban — csak néha zavarva — csendesen pi- 
heg , kényszerítő erőt akarsz gyakorolni, holott a’ sziv szerelemirányát nincs 
hatalmad , és nincs hatalmam megváltoztatni. — Avagy vádolhatsz-e engem 
azé rt, hogy a’ fejedelmi bajvíváson nem téged láttalak Endrém helyett ? ’S 
nem neked emelt szívemen a’ szerelem lángoló oltárt a ’ nyertes hős helyett ? — 
Avagy vádolhatod a’ meleg dél zamatos gyümölcseit, hogy mérsékelt övünk 
alatt csak erőltetve kedveskedhetnek gyümölcseikkel ? — Vagy haragszol-e az 
iramszarvasra, hogy bokraink közt nem tanyázik? így  téved az ember, ha 
inkább fordul meleg szivéhez, mint hideg eszéhez élet-tanácsért! — Én szere
tek ! — pedig igazán, hi ven, örökre: — szerelmem örökös, terhe alatt öszve- 
rogyhatom, meghalhatok, de ünnepi köntösként nem változtathatom. Te indu
latod hevében megboszúlhatsz ártatlanságom ért, hogy is ne ? mi népszerű di
csőség babéra övedzi hősi izzadsággal telt homlokodat, ha rajtam gyenge nőn 
te erőteljes bajnok érez gyilkod vérszomját hütended! — Igen, te ezt teheted, 
kínozhatsz engem! — de — bocsáss m eg, — ha mindezekért nem rejlik ben
nem nagylelkűség szerelemmel fizetni! — Menj iíju ember az ész sugalmai 
után , mellyek sziv-vágyaid nem változtatni, de szeliditni fogják, ’s ha szen
vedsz, ha szerencsétlen leszesz, hidd meg, ki sem osztozik fájdalmidban, sze
rencsétlenségedben inkább, és hivebben a’ sok ember közt, mint én.

Egy mély sóhaj, nemével a’ kétségbeesésnek tört ki a’ felkelő iíju sebhedt 
szivéből, ’s levert kedélylyel felelt: Ilka te isteui szűz! mért nem tanitott engem 
apa olly bölcsen gondolkozni, mint téged? — olly emberileg érzeni, mint te 
érzesz? — Én szeretlek most még inkább, még lángolóbban, mint valaha, — 
és szerelmem szerencsétlen, miként égbolt eső csillaga, melly sulyegyenét 
vesztve a’ hideg tenger vizes medrében homályosul el. — Te nem szeretsz en
gem? hogy is illy darabos pórfiút,  kinek pályadíjúi vad indulatok, ’sm ive- 
ietlenség jutott? Te az angyali, a’ tündér bájú szépség, minőt csak képzelet 
fellengzése valaha teremthetett; — te mást szeretsz! ’s nekem nem hagyál egye
bet , mint hogy vágytársam boldogságán gyönyörködhessem; oh igen! ’s csupa 
gyönyörűségből tört mártsak kinzó szivembe. Légy boldog I lk a ! — de ne — 
ne légy boldog nélkülem ! — — Óh bocsáss m eg, lásd megőrülök roppant kín-
terhem alatt. — Hősöd nem szeret úgy! — olly hévvel, mint é n . ------- Mit
— hősöd ? — — neked hősöd nincs, csak én, akarom, hogy ne legyen, és ha 
akaratomban az ég nem segít, a’ poklok rémeit idézem bajtársakul, és bérül ön- 
lelkemet árulom. — E ’ szédelgő szavai után hanyathomlok rohant az ószerü 
ajtónak, ’s czéltalan sebessége a’ bejöni akaró ősz remetét feldönté ; rajta ta 
posva szaladt a’ szabadra; utána egy sikoltás hasítá a’ ketté szédült légutat, 
’s az elesett apát ártatlan lánya vonszolá fel a’ földről.

1097-ik év egyik tavaszi estéjén , midőn a’ felzúdúlt orkán óriási dühével 
viharzott keresztül a’ puszták rónáin, süvöltő szelével a’ rettentően szép termé
szetet sarkaiból készülve kiforgatni, egy pánezélos lovag vérttel, ’s hadi sisak
kal borítva üget a’ Tisza balpartján, ménjéről lehabzó hideg tajtékok messze 
útróli érkezését gyanitaták; mint kivehetni: sebes útjának nyugiránya a’ három 
kereszttel ellátott istentemető. — A’ vész mindég nagyobb, a’ sújtó villámok 
czikázóbban villányozák a’ pihenő ágyából felzaklatott légtengert , — de a’ hős 
daczolva a’ bőszült fellegek mennykövezö viharával, a’ czélt, a’ magas kálváriát 
megközelítő, lovát apródja gondosságában hagyva, maga a’ lefelé vezető lép-
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csőzeten eltűnt; az erős zárt ajtóhoz érve lassú hangon vas tenyerével három
szor tapso lt, ’s az ércz-pántokkal borított tölgyajtó csikorogva engedett a’ 
felnyitó erejének.

E r n y e i  E n d r e ,  ez volt neve a’ megérkezett lovagnak, igen 
egyszerű földalatti terembe lépett. — Ne keresssük itt a’ puha, vagy divatos 
élet fényeszközeit, mellyeket a’ romlott század akkor is olly kelendőkké teve; 
ne nézzünk aranyozott tükrökbe, hogy testi szépségünk bohó tanúi lehessünk; 
nincsenek ollyanok i t t ; — durva papírra istenes képek erteilen kezektől mázol- 
vák, nagy szemű olvasók és feszületek lepik a’ női kéz által csinoséit fehér 
fa lakat: — nem márvány az , min a’ hős talpa nyugszik, — puhább az ; — 
tölgy-erdőkben százados fák oldalairól letépett moh teszi a’ padolatot. — Csak 
egyet lát hősünk, mi az itteni szegénység egyszerűségével némü ellentétben áll, 
’s nem látszik kibékülve a’ remete kámzsájával, koporsó őri hivatalával; ez egy 
közép nagyságú arany kereszt drága gyöngyökkel körülrakva, egy ezüst kötetü 
breviáriumra nyugasztva, és egy kisded korona a’ leggazdagabb elkészítéssel,
— balról egy nem épen kényelmes fapamlagról a’ hon legszebb leánya, kit a’ 
nép szava közönségesen tündér Ilkának hivott, egészen fehéren öltözve, még- 
fehérebb ő maga, repült madár könnyűséggel a’ csak most belepő lovag karjai 
közé; — néma ölelkezés, ’s egy hosszú, lelket egyesitő csók valának a’ talál
kozás első örömei, ’s midőn a’ lány eperajkai szeráfi hangra készülőnek szíve 
hősét gyengéden feddeni hosszú elmaradásáért, számot kérni szerelméért, — 
lépett be a’ remete dúrva szőrköntösben, hó szakálla az oldalról lecsüggő 
krisztus keresztje fájáról faragott olvasót csókolá, mig ezüst fürtjei természetes 
rendetlenségben a’ hóna alá szorított imakönyvet fedezik. A ’ szenvedés, ’s 
belvihar edzte halvány arcz, szikár magas termet, ’s a’ meggörbült vállakra 
pihenő nyolc.z évtized mintegy eleven tanúi egy már leélt fényes nagyságnak.
— Nem is oknélkül gyanitá az őt bámuló n ép , hogy e’ remete nem született 
remetének, ő egyszer úr lehetett! igen — egyszer ! csakhogy az az e g y s z e r  
olly hamar elenyészik, mint futólag megjelent.

Igen ! voltak, lehettek idők, mellyekben e’ mostani agg erőteljes fiatal
sága tüzével lépett a’ világ ember-átkozó színhelyére, mellyekben ő is érzett, 
és cselekedett; h itte : hogy minél bokrosabbak, túlfeszítettebbek a’ bajok, 
mellyeket lélek és kar-ereje diadalmi hős babórúl legyőz; annál édesebb, tartó- 
sabb, kielégítőbb lesz a’ jutalom , mit az emberek, kikért virasztott, és a’ tett 
sorompójai alatt vérzett méltánylásul nyújtani fognak. H itte: hogy minél többet 
áldozik vagyonából, szivvéréből a’ hon oltárán, minél több éjeket fordít na
pokká nép-faja boldogitására : annál magasztosabb lesz majd a’ népszerűség, 
melly őt annyi milliókon túlemelve, felkarolva a’ Kárpátok hideg hegylánczai- 
tól a’ Duna déli torkolatáig, vagy épen a’ világ végéig dicsőitendi, halhatla- 
nítja; ’s ha végre testi erejéből kivetkezetten, lélekszakadtan , vagyonából ki
forgatva — mint az irás koldusa — lelki fellegzéséből lehangolva keserűen ta 
pasztalja: hogy nem ért czélt, hogy csalódott, hogy a’ körötte forrongó embe
rek nem felebarátok, miként a’ biblia hirdeti; hanem irigy ellenségek, miként 
az éden kigyója kimondá, kik örömest adnak egyszer, hogy legyen mit uzso
rával visszaragadniok háromszor. — Avagy vádolhatjátok-e őt most! hogy 
ránczokba szűrt öregségében elválva a’ csaló világ hálátlan tömegétől, hátrama
radt napjait kámzsájában koplalva tölti; mert a’ földi szomorúság ezen öltönye 
legalább szabaditék a’ koldulásra, mi más portesttöl, ha csak lábatlan nyomo
ru lt nem, megtagadtatik. lm, ott állunk, hogy a’ világ még azért i s , hogy em
ber emberek közt koldulhasson , kiváltságot követel! — De ne mondjátok őt 
következetlennek, ha e’ szomorú kiváltságát, mint gyászjelét testi tehetlensé- 
gének , nagyszerű csalódásinak, a’ házról házra kéregetésben gyakorolja; és 
ne kaczagjatok, ha egy ház zsémbes örege krajczárt dob elébe, mellyből felet 
visszakövetel, ’s ha egy szívtelen gazdasszony kapát és ásót szorít szitkozódva
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a’ könnyező aggastyán redőtelt tenyerébe ; — hiszitek ? hogy képes lenne-e ő 
nyomorú életét illy áron kötni rothadó féreg-testéhez ? -— Oh nem! ti nem esme- 
ritek ezen aggot. — Nézzétek düledékeny kalyibája romlott falai közt az á rta t
lanság leányát, és tudni fogjátok miért koldúl; őt nem küldheti kéregetni, 
habár fáradságának bővebb jutalm át ízlelhetné, — nem küldheti: mert á rta t
lansága szent előtte, mert azt a’ látatlan világ csábfényeitől, a’ csalódások üdv
ölő kinjaitól jókor megóni akarja.

— M egjöttél, lovag? — mond a’ belépő remete, beesett kémlő szemeit 
sajátszerü hidegséggel a’ hősre szegezve, ennek mintegy szivéből akarva olvasni. 
— Meg szent atyám — válaszolt a’ lovag, a’ tisztelet és szerelem olvasztó hang
ján  — Ilkámat látni boldogság, őt b irn i! oh ez üdv , minőt csak angyal élvez
het mennyországban! — De szent atyám ! tudod : ez este éltem leggyönyörűbb 
estéje, az általad kitűzött próbaév letűnt, másolhatlan szavadat bírom, leányod 
enyim ; oh add, atya, e’ szép frigyhez, mellynél szentebb még az égő bokor sem 
volt,mellyből isteni hang szólt a’ közelítő Mózeshez, add lelket-éltető áldásodat! 
adj mennyországot a’ kiszenvedett, a’ boldogságot szomjuhozó léleknek ; — bal 
térdre ereszkedett most a’ lovag, jobbját szerelmese jobbjába csatolva őt is ma
gával húzá áldást könyörögni az ősznek szentség zománczozta ajkairól.

(Vége köv.) K i r á l y i  P.

ÜNNEPÉLY ZENGEYNÉL.
(Humoresk.)

Zengey leggazdagabb halandó volt Bütyökfalván, sok mindent hallott éle
tében a’ nagyvárosi ünnepélyekről, de igen keveset látván, eltökélette saját 
phantasiája nyomán olly ünnepélyt rendezni, mellynek szemléletére, meghu
nyászkodjék a’ bütyökfalvi nagyvilág, ’s végre 26 év leforgása után elliigye, 
hogy Zengey Tivadar izlésteljes és elegáns chevalier. — Minden egyén hivata
los volt, ki kopott frakkon kívül fénymázos lábtyűvel is b írt, beharangozták a ’ 
szomszédfalvakat is , ’s igy vagy negyven darab frakkos nagynehezen összehaj- 
koráztaték.

Volt Zengey Tivadarnak három nagy szobája, mellyeknek egyike a’ kertre 
n y ílt, a’ három szoba tervezteték a’ vendégek befogadására, miért azok com- 
fortabel elrendezésétől Zengey már az ünnepély előtt hat nappal annyit gondol
kodott, hogy a’ Pompa di Testa megnyitásakor tökéletes őrült volt.

Az első szoba vérvörös vászonnal huzaték be tetőiül talpig; a’ plafond 
közepéről egy óriás üvegcsillár függött alá, megterhelve 300 darab nem épen 
kellemes illatú fagygyu-gyertyával, különböző nagyságú tükrök lógtak minden 
arány nélkül az oldalokon, az alacsony ablakokba czigányfuvók helyeztettek, 
azon magasztalandó okból, hogy az állati hőség kitörésekor pénzen fogadott 
czigányok által, mesterséges szellők nyargalják keresztül kasul a’ teremet, melly 
tánczra terveztetvén , a’ különnemü illatok miatt i s , számtalanszor szükségessé 
tette a’ szellőzést.

Hlyen volt a’ tánczterem Zengey Tivadarnál 1848-ban akkor, midőn a’ 
rohanó civilisatio nem kiméit sem em bert, sem barmokat.

A ’ második teremben 18 asztal felett csúszó, mászó, röpülő, vad és szelid 
állatok hevertek védtelen helyzetben , miért mindenki bátran hozzájok nyúlha
tott,  és ehetett akár hat napra valót. Inni is lehetett móddal, és mód nélkül. 
Két rendes inasa lévén a’ chevaliernek, a’ béresek is fungáltak idegen forma 
ruhákban, miért némellyek nagyon is szabadon, mások pedig nagyon is fesze
sen mozogtak.

A’ harmadik szoba égkék vászonba huzaték, e’ szoba volt az élvek és 
gyönyörök előszobája, szabad tér engedtetvén a’ kertbe nyíló ajtón a’ legmeré
szebb folytatásoknak. E ’ szoba emészté fel a’ háziúr capacitását, itt hevert a’
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meghalt phantasia a’ legnagyszerűbb képletekben, e’ szoba határozott a’ felett, 
vájjon kimondathatik-e lelkiismeretesen: Zengey Tivadar izlésteljes és elegáns 
chevalier. Mennyi minden hevert e’ szobában összehalmozva, nem volt Zengey- 
nél arany, ezüst, pakfong, réz, posztó, szőr, vászon, selyem, fa, drágakő, 
tömör és folyékony anyag, mi e’ szobában fel nem találtathatott. — Rettenetes 
volt maga a’ gondolat! a’ kivitel borzasztó! E ’ szobában a’ négyszeglet segítsé
gével az év négy szakát kívánta a’ háziúr felm utatni: a’ tavaszt, n y á r t , őszt 
és telet. — A’ tavasz-szeglet mesterséges ibolyákat mutatott , de mellyeket, ha 
papirszeletkén melléjök nem lett volna biggyesztve: hogy ibolyák; a 'terem tő 
sem ismert volna meg — cserépből a’ természetesnél háromszor nagyobb zöld
béka egy fogadott éhes tót segítségével szakadatlanul kurutyolt, eleinte undori- 
tó lag , későbben rémesen — a’ midőn t. i. a’ változékony tóttorok berekedt — ; 
mohval fedett faválun csermelye is liempelygett, ollykorollykor egyegy gágogó 
libát vagy ruczát czipelve a’ teremen keresztül, a’ fürjet a’ szobaleány helyette
sítette, a’ harist a’ kocsis , míg fel nem fedezvén egymást, egy fajjá nem trave- 
stálódtak; egy kitömött süldő is át akart rohanódni a’ teremen, de a’ künn 
ácsorgó kopó felfedezvén, olly dühvei rontott az ismert szag után, hogy szinte 
szétrombolta az egész esztendőt, — de a’ haris jókor észrevevén, már a’ nyár 
közepén törte le a’ derekát. — A’ nyár leginkább megfelelt a’ várakozásnak, 
kivált miután egy mennykő nagy gyalulatlan táblán óriás betűkkel jelenteték, 
hogy kik még tökéletesebb nyarat óhajtanak, menjenek a’ kertbe, hol igazi nyár 
vagyon. — Tetszhetett a’ jelentés, mert kivált éjféltájban nagyon nagy számmal 
mentek nyarat élvezni a’ mindkét nembeli vendégek közöl. A’ viaszkos vászon
ból készült ragyogó napnak is akadtak csodálói, kivált miután későbben kisü
tötték , hogy mellette az olajlámpát egy 16 éves parasztdebella rendezi és igaz
gatja. — Az ősz felséges volt, különösen a’ szüret kicsiben magnifique ! — kor
pával töltött zsákot tapodott nagy kádban két piszkos hetes, ’s tiszta vizet töl
tögetett a’ vinczellér (mellényére volt írva) üres hordókba — minden negyed 
múltával kitömött daru vonaték át a’ terem légkörén, mesterséges szél koppasztá 
a’ fák mesterséges leveleit, minden órában el-elesett egy odarendelt hetes, 
vagy parasztjobbágy (rá volt a’ hátára Írva) hectikában ; némellykor mestersé
ges eső ese tt, ’s egy szinte nagy fenyőtáblán olvasni lehetett — „maholnap fű
teni kell, hűvös kezd lenni.“ — A ’ tél képletes kivitele sokba kerü lt; kopasztott 
száraz fák erdőt ábrázoltak, üveggel bevont vízzel tölt faválu a’ befagyott cser
m elyt, a’ tárgyak gazdagon" bekrétáztattak, három cserépkemencze erősen füt- 
te té k ; időnként lehullott legalább 30 font tollú, egy bundába öltözött paraszt 
pedig minden arra tévedőtői újévi ajándékot kért, — váltva szüntelen tánczolt 
két fiú és két leány , ordítva hogy farsang van , ittott elhányva feküdt egyegy 
pár bagaria csizma — magános száraz fa alatt mozdulatlanul fagyott embert 
ábrázolt a’ fűtő — míg egy másik fa alatt kitömött farkas körmei között tartott 
egy jajgató parasztgyermeket.

Mindenki meg volt elégedve, mindenki vigadott, csak egy különben tán- 
czolni szerető halvány negyvenes asszonyság botránkozott meg a’ tánczterem 
színezete miatt ,,ő — úgymond — durchaus sápadt kívánt lenni, ’s ez a’ vö
rösvászon hason szint kölcsönözne a’ halálszinü viaszképnek i s , — ő ezt a’ ba
romi gustust ki nem állhatja — ordítá , — és fél tizenegyre haza ment.

Zengey vigasztalhatatlan lön , ezen asszony ízlése kikiáltott ízlése volt a’ 
jóságnak és szépségnek, — hiába mondták a’ mindent felemésztett vendégek, 
hogy affectatio az egész, s hogy Kolompáryné nem ért illyesmihez, — Zengey 
eszeveszetten rohant a’ megszökött dáma után, egy szűk utcza szegletén nyakon 
fogta, ’s becsületére fogadta, hogy rögtön letépeti a’ vérvörös decoratiót — a’ 
dáma — titokban imádója a’ gazdag chevaliernek, v isszatért, de a’ többi ven
dégek meggyaláztatást hívén e’ tényben, en compagnie megszöktek. ’S így most 
már in smuck und glanz ketten maradtak. Zengey eleinte resteltc a’ dolgot —
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későbben szerette ■— de végre ismét megbánta. — Zengey csalatkozott, mi 
úri magunkkal is megtörténik. L a u k a G u s z t á v .

NEMZETI SZÍNHÁZ.
Febr. 26. M a c b e t h ,  opera 4 felv. Verditől, először Schodelné jutalmául.
Legszebb metempsyhosise az örökleg élő költői eszménynek, midőn az 

megiijodva egy külön szellemű fénykörben tűnik fel ragyogó dicsőségben, mint 
isteni alakjait változtató Prometheus!

A’ rokonmüvészetek választottjai a’ testvérmuzsák e’ kedvenczei legújabb 
korban különösen, mcllyben minden nemes és szép belső szükségeik közös dele
jével vonznak egymáshoz , olly ellcnállhatlan szövetséggel simulnak halhatlan 
eszményeik dicsőítésére, miként alig létez már nagy költői mű, melly a’ mű
vészvilág különkülön biralmaiban hasonjeles tolmácsokra nem talált volna. Csak 
a’ zenészét hány remekművekkel b ir, mellyek a’ közvetett költői ideálok ihlelt 
termékenyülései által fogamzottak. Lehet-e, hogy sokat ne említsek, szebb vi- 
szonlat zene és költészet közt, mint Spohr Faustja, Weber Oberonja, vagy 
Rossini Telije, ’s azoknak ős eszményeiben található? !

Mennyire sikerült Verdinek jelen operájával nagy előképének szellemét 
zenében újrateremteni, azt a’ megérhetlen képzelem e’ két különnemű elemei
ben , a’ hasonlító ész középmérlegével élesen meghatározni alig lehetne. Annyit 
azonban e’ zeneműveli bővebb megismerkedés után bátran állíthatok, hogy az 
nem csak Verdinek eddigelé színpadunkon hallott két operáinál nagyszerűbb ’s 
művészileg mélységesb, de azon lángszellemű conceptionál fogva, mellyel a’ 
magasztos sliakespearei regényes drámának költői sürve belőle átalában kitün
dököl , méltólag az első rendű zenetermények közé sorolható.

Mi Shakespeare Macbethjében is olly csodaszép: az egyes alakok egyéni 
lélekállapotainak a’ főszemély szenvedélyéhez kényszerű csoportulása, ’s ezen 
egy hatalmas szenvedélynek mindent magával ragadó erejének pittoresk átvitele,
— Verdi operájában igen szerencsés költői lelkesüléssel van elsajátítva. Azon 
vészhozó nagyravágyás, melly a’ tiszta kedélyű Macbeth lelkületűben megfe
neklik ’s a’ lady gonosz csábjai által, mint krokodil gyomrába lopódzott ichneumon 
halálosan ingerlő öldöklésekre addig üldözi, míg végre maga is áldozatai 
közt elhal, ezen alapeszme a’ hypostált gonosz szellemek női kar dalaiban, ez 
operában felette szépen jeleníttetik.— Beereszkedvén a’ zenemű részleteibe, nem 
lehet, hogy annak kiválóbb helyeit csak laza vonalakban is ki ne emeljem. Em
lítettem gonosz szellemek első kardala egy mélabús ritórnellen (F-moll) kezdődik
— (nyitánya az operának nincs) — melly mint kérlelhetlen sors szava lidércz- 
ként nehézkedik a’ kedélyre , ’s az érzelmeket sötét sejtelmekre gerjeszti. Igen 
lélektanilag ismételtetik e’ motiv a’ 4-dik felv.beli lady álomkór-jelenete előtt, 
’s mintegy- emlékeztetőleg az előbbi gyászos képleteken halvány holdsugárként 
lövell keresztül. E ’ részben figyelmet igényel az igen művészileg szerzett l.felv . 
kettősdala Macbeth ’s a’ lady közt (F-moll), midőn a’ végbevitt gyilkolás után, 
Macbeth megbánását a’ lady az első boszorkánykarból vett nehány biztató hang
gal akarja tovaüzni. Igen mesterileg szerkezvék az első ’s második felv. egyete
mes befejezései, főleg az előbbi „Oh nagy isten, ki a’ szivet vizsgálod“ (des-dur) 
mellyben a’ király gyilkosa megátkoztatik , ’s mellyben a’ szép melódia a’ leg- 
sejtelmesb pianissimoból a’ legdúsabb hangszereléssel felosztott ellenpontozási 
átmenetekkel, mint terhes fellegzeten a’ sugárözön, fokozatonként áttöri magát 
a’ legerőteljesb fortébe. — Második felv. valamint a’ drámában a’ tragicait 
vidám nedélyü jelenetek , itt is víg menetű helyek váltják fel egymást: egy igen 
szép kar a’ királyi diszlakoma előtt (F-dur), a’ kedves zengzetü lady bordala 
(b-dur) ’s annak ékes magándala. Csak Bankó árnya megjelenése után végződik 
e’ felvonás nagyszerűen — komoly összes énekkel (E-dur). — A ’ 3-dik felv. a’
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boszorkányok ’s Macbeth közti rémesen szép jósjelenet végig gyönyörködtet 
változatos kardalaival; kár hogy az első hármas-kar (H-moll) a’ kis karszemély
zet feloszlása — ’s három elsőrendű boszorkányok magánrészeik kihagyatása 
miatt kellő hatást nem tehetett. — E’ jelenetben szép még a’ földalatti induló 
(D-dúr) a’ katonai banda által játszva, midőn az árnyak a’ színen megjelennek; 
valamint a’ ballabil zenéje is. — A’ 4-dik felv. a’ lady álomkór-jelenetét kivéve, 
melly igen hatályos és nagy drámai ismerettel szerzett, a’ többi részek, vala
mint Macbeth végáriája is (melly az előadáson ki is m aradt’s helyette egy harczi 
kardallal — D-moll — befejeződik) kissé sekélyesek. ’S ez egyedül, miért ez 
operát elősorolt szépségei daczára is, minden egyes részeiben arányos eurythmiai 
müegésznek tán több zeneitészek nem tartandják. — Az előadás általában. cse
kélyebb zavarok leszámításával, derék Erkel erélyes kormánya alatt meglehe
tősen kielégítő volt. A’ főszereplők Schodelné assz. ’s Reina nehéz czimszere- 
peikben dicséretes szorgalommal működtek; bár az elsőnek nehézkes hangja 
miatt múltját, utóbbinak pedig még kevéssé tanulmányozott játéka ’s nem eléggé 
mépzett hangja m iatt, annak jövőjét szerettük volna a’ boszorkányok által elő
varázsoltatok — Sch. assz. ez alkalommal első kilépéseivel nagy tapssal fogad
ta to tt, ’s a’ lábai elé hullatott fris camelia-koszorú és sűrűn szállongó üdvözlő
versek eléggé tudaták az érdemteljes művésznőnek tartós köztetszését. A’fényes 
kiállítás, a’ compasseria ’s egyesek gazdag jelmezeiben, több uj diszitményekben 
és főleg a’ bűvös jelenetek czélszerü alkalmazásában, ez operát a’ nagy közön
ségnél is népszerűvé teendi. Sz. G.

MI HÍR BUDÁN?
— Jövendőmondások martius hónapra.
Mart. 1. A ’ magyar szabadság mauseoluma megépíttetik — elhangzott 

dictiók szegletköveiből, — be is aranyoztatik — reményteljes keesegtetések 
aranyfüstjével; — az országgyűlésen még mindig mélységes hallgatás uralkodik 
a’ sajtótörvények felől.

2. Egy beregmegyei táblabiró azt kérdezi: meg fog-e felelni a’ budapesti 
lánczhid — a’ magyar nemzet dicsőségének? — Meg biz az angol nemzet di
csőségének!

3. Bokor Bandi, kecskeméti betyár harmincz bankó forintnyi lopásért 
felakasztatik. Preller Gottfried háromszázezer pengőig megbukott nagykereskedő 
hat héti fogságra ítéltetik.

4. Bizonyos színház tagjai, hármon kívül, mind "vendégszerepelni men
nek ; — mig haza nem jőnek, nem láttatik más darab , mint az egy úr és egy 
asszonyság ’s a’ báró és bankó, ellenben műkedvelői fölléptetések annál sűrűb
ben fognak egymásután következni.

5. Minden bolt zárva lesz. Ellenben a’ kávéházak és csapszékek kegyet
lenül nyitva maradnak. Többekre nézve ködös, borongós idő, kivált este felé.

6. Ujhold. Boldogok, kiknek zsebjeik nem üresek.
7. Húshagyó kedd, vége a’ farsangnak. Halavány arezok, lapos zsebek, 

beesett szemek, köhögés, nyújtózkodás, fohászkodás. Kedvetlen, unalmas, 
hitelezőkkel alkalmatlankodó idő.

8. Hamvazó szerda. Minden ember privát prédikátziókat tart magának a’ 
világ örömeinek múlandósága felől. Sokan, kik megházasodtak, erősen vakar
ják  a’ fejüket , még többen, kik meg nem házasodtak, épen nem tudják: hogy 
hol a’ fejük? Kezdete a’ böjtnek, kellemetlen időszak , kivált a’ kálvinista böjt, 
mellynek görögül „koplalás“ a’ neve.

9. Egy énekesnő kilenczven pengőt ad egy papagályért, egy tánezosnő 
macskamajmot vesz negyven jó forinton, egy szerkesztő veszett haraggal kel ki 
a’ magyar nemzet liáladatlansága ellen, melly művészeit és művésznőit koldus
botra hagyja jutni.
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10. China rebellál egy kötény miatt.
11. Homályos sejtelmek kezdenek támadni a ’ hajóliid netaláni bcküttetése

felől.
12 Az e’ napon megjelenő ujságlapok egy szót sem fognak hazudni és 

polemizálni. Credat Judaeus Apella.
13. Yalami r e n d k í v ü l  s z o k a t l a n  esemény fog történni a’ főváros

b a n , hogy micsoda? még azon most törik a’ csillagászok a’ fejüket, alkalmasint 
új eredeti színmű előadását érzik.

14. Szabolcs vármegyében kifütyülik Shakespearet.
15. Egy adós elszökteti hitelezőjének feleségét. A ’ jámbor férj nem tudja: 

hogy örüljön-e, vagy szomorkodjék?
16. K. Kálmán epitaphiumot ir Czakóra. Bár inkább Czakó írna sír ver

set K. Kálmánra.
17. X. iró egy éjjel 1000 pengőt elkártyázik. Még azon éjjel nagy expe- 

ctoratiót ir e’ thema fölött: a’ bölcsnek nincs kenyere.
18. Egy háziúr keservesen megsiratja elköltözött zsellérét. Természetesen 

a’ meg nem fizetett házbér miatt.
19. Egy angol utazó felfedezi Budapestet.
20. Az állatkínzási egylet folyamodása következtében egy paraszt, ki ku

tyája füleit megcsonkította 50 botra ítéltetik.
21. A ’ cholera a’ határszélekig jön, ott egy kocsmában elolvas egy czik- 

ket az ,Orol Tatranski‘-ból ’s visszafordul és elszalad.
22. Az ügyvédi reform egyik lelkesebb tervezője indítványozandja: hogy 

a’ fiatal ügyvédek, épen úgy, mint a’ mesterlegények, menjenek egy pár évre 
vándorlani, hogy a’ minden megyében uralkodó különkiilönféle igazságszolgál
tatások módját kitanulják.

23. Egy német újságszerkesztő folyamodik legfelsőbb helyekre: hogy pa- 
rancsoltassék meg a’ magyar lapszerkesztőknek: miszerint őt tiszteletben tartsák.

24. X. vármegye követe utasításul kapja: hogy kétséges esetekben min
dig a’ többséggel szavazzon. — H át ha ő rajta kezdik a’ szavazást, akkor mit 
tegyen ?

25. A * szerkesztője elmegy Thibetbe ’s megválasztatja magát Dalai Lá 
mának.

26. Egy a’ tudós társasághoz pályázatra beérkezett e r e d e t i  kéziratot 
kénytelen a’ társaság szerzőjének azon czélbul visszaadni: hogy fordítássá le 
magyarra.

2 7. Egy híres arszlánnak felírják a’ széptevési diplomát — nádpálczával 
a’ hátára.

28. L — vármegye szépei összeesküsznek: hogy ezentúl nem fognak ma
gyar lapot olvasni, ugyanott tót nyelven három Írott lap jelenend meg ’s ör
vendeni fog igen nagy keletnek.

29. N. híres lyricus ternót csinál. Hála istennek ! nem fog többé verse
ket Írni.

30. X. megye’ ezelőtt 20 évvel megholt pénztárnokának számadásai csak
ugyan meg fognak vizsgáltatni.

31. Határozat fog hozatni: hogy minden jövendőmondók és poéták ki- 
kergettessenek az országból.

— A’Kisfaludy-társaság ünnepélyének megemlítésekor személyi tévedés
nél fogva a’ titoknoki előadástól közlött hírt világosabb értesülés után valótlan
nak nyilvánítjuk.

— A’ pozsonyi fogházban egy nő halt meg, ki 62 évet töltött a’ tömlöcz- 
ben: férj- és szülőgyilkolás miatt.

— Ha tudnák az emberek: hogy miilyen szép neveket kaptak a’ keresz- 
telő-vizzel, rajta lennének: hogy neveik értelmének meg is feleljenek. Alig
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van egy nagyobb satyi’a , mit egyik ember a’ másikon elkövet, mint mikor az 
ötnapos embernek illyforma neveket adnak : Makár (boldog), Melania (fekete), 
Mór (szerecsen) , Rufina (piroska) , Agatha (legjobb), Constantia (állhatatos), 
György (fóldmives), Orbán (udvaroncz), Péter (kőszikla), Theodora (istenaján
déka), Regina (királynő), Zofia (bölcs), Eugenia (jószellem) ’s lesz Makárból 
egy iszonyú s z e r e n c s é t l e n  f u r u g l y á s ,  Melenia és Mór olly s z ő k e  
csemetékké virulnak fel: hogy szinte világítnak a’ sötétben , Piroska halvány 
gyermekké lesz , Agathát a’ sátán maga sem birja kiállani, Constantia minden 
héten máshoz lesz hütelen, Györgyöt poétává teszi a’ vadsors, Orbán goromba, 
mint a’ pakrócz, Péter lágy, mint a’ vaj. Theodorával megverte az isten, a’ 
kinek feleségül adta, Regina szobaleány lesz, Zofia olvasni sem tud , Eugenia 
pedig csak addig jó , a’ míg alszik.

— A’ Debreczen-vagyváradi Értesítőben K. Gy. táblabiró és prókátor úr 
szívesen ajánlkozik mindenki ügyeinek felvállalására, kinek z s i d ó  e l l e n  v a n  
k ö v e t e l é s e .  Ah!  Hátha valakinek keresztyén ellen van követelése, azt nem 
vállalja el a’ tisztelt táblabiró és prókátor úr! vájjon? Hátha igenigen szépen 
kérnők: hogy zsidó ügyét vállalja el keresztyén ellen ! Természetesen illendő 
angaria mellett. No no! ne hamarkodja el a’ feleletet.

— Egy sírfán illy felirat olvasható: I t t  n y u g s z i k  az én kedves fele
ségem, magam pedig o t t h o n .

— E ’ héten két családapa kártyán Összekapott, a’ nem épen nemes tárgyú 
vita párbajjal lön befejezve, mellyben a’ kihívó fél, — hét gyermek atyja, — 
sebet kapván, miután ellenfele a’ viadalt még tovább is akarta folytatni, azt egy 
döféssel úgy keresztül szúrta: hogy rögtön leesett. A’ legyilkolt, halála előtti 
perczében még egyszer felemelkedve , megzavarodott ellenének hátába döfött és 
élettelenül rogyott le. E ’ minden lovagiasságon kívül eső mészárlásnál négy tanú 
volt jelen. A’ győztes is halálos ágyban fekszik.

— Az ellenzéki kör nemzeti tánczvigalmából semmi sem lett. Mint mond
ják , a’ redout-termek bérlőjéveli meg nem egyezhetés miatt.

— Egy kancsal úr kérdezé: hogy állnak jelenleg bizonyos megye dolgai? 
— A ’ mint látja kegyed, volt rá a’ felelet.

— A ’ budai ebek által megharapottak közül még ez ideig egyensem ütött 
ki a’ viz-iszony láza.

— Felfordult világ. Hajdan magyarnál volt a’ pénz, zsidónál a’ szakái,
most magyaré a’ szakái, zsidóé a’ pénz. —- Indiában pénzen veszik az asszonyt, 
nálunk a’ pénzéért. — Hajdan a’ lepke a’ halhatlanság jelképe v o lt, most a’ 
csapodárságé. — Nők szivaroznak, párbajt vínak, lovagolnak és könyveket 
írn ak : férfiak válfúzőket viselnek, vizet isznak, félnek a’ vértől és nem sze
retnek olvasni. ------------------------

— ALAPÍTVÁNY. Mltgos tahvári Tahy József úr, ő cs. kir. ’s apos
toli fólségének aranykulcsos hive, a’ hazai intézetek iránt tanúsított meleg 
részvéténél fogva, kegyeskedett f. é. február 18-án kelt alapitványlevele nyomán 
a’ budai ápoldában , — melly az itteni jótékony nőegyletnek közvetlen felügye
lete alatt diszlik — egy ezer ezüst pengő forinttal biztosított betegágyat alapí
tani. Éhez képest ő mltga a’ fenálló alapszabályok szellemében, az alapítók 
fényes koszorújába főzetvén, ugyanannak a’ szenvedő emberiség nevében ezen
nel is legforróbb hálaköszönet nyilvánittatik. Pesten február 19-kén 1818. — 
K ü l k e y  H e n r i k ,  titoknok. --------------------

E g y k é t  s zó  a’ „NÁDORI EM LÉKLAP“-!’ól. (Vége.)
Ez e g y i k e  a’ nádori emléklap k i t ű n ő  oldalainak. Egy m á s i k ,  

melly már az uj ügyvezérlet alatt fejlődött k i , nevezetes művészeti érdekű 
’s ez é l j  a , ha szerencsecsillagzat kiséri a’ vállalat működéseit, nem kevesebb 
mint: h a z a i  t ö r t é n e t i  k é p e k k e l  t ö l t e n i  be  l e g a l á b b  e g y e t  a’ 
n e m z e t i  m u s e u m i  k é p c s a r n o k i  t e r m e k  k ö z ü l ,  „ I s t v á n  k é p 
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c s a r n o k “ czim a la tt, és pedig olly módon: minden évben egy nevezetes tö r
téneti esemény jelöltetvén k i, legügyesb festőre bizatnék kivitelül, ’s ugyanaz 
kisebb alakban hazai művész álta l, aezélba metszve, lehető l e g o l c s ó b b  a n  
az előfizető részvényes közönség közt osztatnék ki. H á r o m  czél éretnék el ez 
által egyszerre : 1) a’ nemzeti museum képtára gazdagittatnék becses müvek
k e l; 2) a’ hazai művészet, hir és jutalomösztön által mozdittatnék elő; 3) 
könyv és ajkon élő nemzeti történetünk k é p e k b e n  jelenittetnék meg,’s annál 
biztosabban ovatnék meg a’ feledés enyésztő homályitól. Kell-e ennél nemesb 
czélu vállalat? De ez mind csak azon e g y  f ö l t é t e l  a l a t t  ’s minél fénye
sebben sikerülhet, ha becséhez ’s nagyszerűségéhez méltó pártoltatásra lel 
hazánkfiainál. Tudomásunk szerint , jelenleg első illyetén történeti képül „M á
t y á s  k i r á l y  B u d a - v á r á b a  v o n u l á s a “ van kijelölve ’s ollyan művész 
által készül, kit e’ czélra hazánk egyik, e’ részben legilletékesb itéletü tagja 
mert ajánlani. Magát az aczélképet illetőleg — melly eredetileg a’ boldogult 
nádort némelly jelképletekkel vala előállitandó, az uj terv szerint pedig, t öbb  
é r d e k e t  kapcsolván egybe, szinte volt nádorunkat diszpalástosan ’s mellette 
hazánk n a g y  r e m é n y é t  azu j  nádort középen nagyobb, álló alakban, kö
röskörüli négyszeg foglalványban pedig: fens, urunk királyunkat fejedelmi csa
ládja némelly tagjaival, két oldalról és lenn országunk az idő szerinti főhiva
talnokait ábrázolja — ez utóbbi aczélképet illetőleg saját szemeinkkel merített 
tapasztalás után mondhatjuk: mikép hasonló aczélmetszvény Magyarországon 
napvilágot még s o h a  nem látott! És mondhatjuk ezt lelkiismeretesen. Aczél- 
metszeti müveiben naponként több ügyességet bizonyitó hazai művészünk T  y- 
r o l e r  folyton legnagyobb szorgalommal dolgozik ra jta , ’s kiadói semmi áldo
zatot nem kimélendnek annak minél diszesbeni előállitása körül. A ’ mintegy 
3^2 láb hosszasságu’s 2 y 4 láb szélességű aczélmetszvény, minden megfeszí
te tt szorgalom mellett is , csak jövő a p r i l  végén bocsátható közre.

Még egy h a r m a d i k  igen jeles, megható oldala van a’ vállalatnak. 
Vájjon nem ö rö m ’s érdekkel olvasandják-e legkésőbb maradékaink, s a j á t -  
k é z i r a t u  n e v e i t  a’ mostan élő uralkodók *), mindenféle hazai jeles sze
mélyek , kormány és törvényhatósági, irodalmi, egyleti stb tagok — illetőleg 
apáik , nagyapáik ’s anyáiknak, azon pergament lapokról, mellyek a’ nemzeti 
museumban örök kincsekül őriztetni méltók leendnek ? Magunkról tudjuk, milly 
k ü l ö n ö s  m e g h a t o t t  é r z é s s e l  szemlélünk hasonló ereklyéket, mellyek 
most elannyira ritkák, ’s mellyek ezáltal olly szép accessiót nyerendnek.

íme itt adtuk elő, dióhéjba szorítva, te rv é t, kitűzött feladatát e’ való
ban minden honfi által méltán üdvözlendő vállalatnak. Vájjon ezek után nem 
versenyezve kell-e járulnunk e’ szép hazafias czélok elősegélésére ? — minek 
megoldását a’ t. ez. közönségtől várva ’s remélve — azt ismételve kérjük: 
figyelemmel viseltessék e’ közhasznú jeles vállalat iránt. S c h u l t z  A u g u s z t .

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
Egy német EGÉSZSÉGTANÁR hideg télen nagy néptömeg előtt fürdik a’ 

Rajnában, ’s úszó jégdarabokra ülve vendégeskedik. Lesznek-e követői?
Párizsban karácson éjszakáján egy FÉRFI iszonyú dolgokat gyónt meg a’ pap

nak , ’s másnap meg akarta érte gyilkolni: hogy titkát el ne árulhassa.
Egy német HERCZEGSÉGBEN megparancsoltatott a’ színészeknek: hogy 

ha a’ fejedelmi családból valaki jelen van a’ színházban , a’ színpadon fedetlen fővel 
jelenjenek meg. — Hát az hol történik, hogy tapsolni nem mernek a’ színházban, ha 
magasb rangú személyek vannak jelen ?

Egy maiagai kereskedőnek egy éjjel ÖT LEÁNYÁT szöktették el. Ennek jól
ütött ki a’ farsang.

A’ persa SIIAH nyolez esztendő óta nem fizeti katonái zsoldját.

')  Vállalkozók a’ külföldi fejedelmeket is szándékoznak aláiratni, mi hogy 
sikerüljön nekik , szivünkből óhajtjuk. S. A.
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GYŐR, febr. 24-én. Mellőzve az egyoldalú báli leírásokat, egyedül carneválunk szelle
méről, mellynek rövid időn nyakára hágunk, akarok pár sorú vázlatot adni. Kilencz hét, szép 
idő! ’s ha csakugyan igaz , hogy minden vigadó tényezője socialis életünk átalakulásának , úgy 
falba verhetjük fejünket az idei eredmény miatt. — Lássuk, tett-e lépést a’ választó falak ledön
tésére ? Jutnak eszünkbe a’ múlt évek, mellyek e’ részben örömünk zálogául szolgáltak, ’s az 
idén ? ki emlékszik, hogy a’ körök annyira zártak lettek volna , vagy ki nem vett észre valami 
feszességet, hogy úgy szóljak , kedvetlenséget vigalmainkon ; mert bizony , ha az egy casinóét 
kivesszük, mindenütt tapasztalható volt a’ vontatottság. A’ győri szükebb értelemben vett 
haute volée egyedül olvasó-társasági bálon mutatta magát, ott is kis számmal; mi mind ennek 
az oka? Azt csak nem hisszük, hogy Pozsony vonta volna az egész életet magához; fiatalságunk 
húzta-e félre magát? vagy a’ múlt év boldogtalan reminiscentiái sajogtak? tán néhány serdülő 
szerepkóros vette el a’ kedvet a’ nyilvános föllépéstől? bizony ez utolsó okról sokat lehetne
mondani, d e ------ nemzetiség tekintetében Győr — dicsőségére legyen mondva — egyike azon
városoknak, hol a’ nemzeti élet legkisebb manifestatiójáért nincs okunk elragadtatni; társalgási 
nyelvünk magyar , zenénk, tánczunk magyar, hangulatunk magyar; tán azért voltunk ollyan 
búskomolyak vigalmainkon. — Tegnap tartatott a’ casino második tánczvigalma, egy alapítandó 
műtői kórház javára, összekötve 300 nyereményü sorshúzással. A’kijátszott darabokat leginkább 
hölgyeink, minden szentet és nemzetit hón karoló , nagylelkűségének köszönhetjük. A’ zsúfolt
ság miatt ollyan jól nem mulathattunk, mint első ízben, de emléke ennek is édes marad hosszú 
időig. A’ szünóra alatt történt húzás nyereményei ma osztatnak szét. Röviden farsangunkat így 
festhetném : kilencz hosszú hét, mellynek eleje : kedvetlenség; nótája : ,,bús az idő , bús va
gyok én magam is;“ characteristicája : egyhangúság; vége : porból lettél, porrá válsz. — So
kat nem akarok írni, mert ezek a’ farsangi levelek úgyis majd mindenünnen egyformák; külön
ben is emlékszem Frankenburgnak valaha ismételve tett figyelmeztetésére : „Kérjük levelezőin
ket, hogy a’ farsangot bezártnak tekintsék.“ — Egyet még nem hallgathatok el. 1846-dik évi 
junius eleje volt, hogy az első győri iparmükiállítás megnyittatott; híven emlékszünk a’ napra, 
mellyen Győr iparának ünnepét ülte; láttuk mestereink egymást felülmúlni törekvő igyeke
zetét , leolvastuk minden arczról a’ megelégedést ’s örömet, ’s a’ keblekből a’ hő kivánatot, bár 
hasonló éleményben többször részesülhetnénk ! Az ipar-egylet biráló választmánya többeket a’ 
kiállított müvek készitöiből arany-, ezüst-, bronce-érdempénzzel és dicsérő oklevéllel jutalma- 
zandóknak talált; az oklevelek rövid időn kézbesítettek, de a’pénzek egész 1848-iki febr. 20-ig 
elmaradtak. Tetszett a’ késést felhasználni az irigységnek , hogy csak ámítás volt a’ jutalom- 
igérés, egyéb semmi, ’s midőn fogukat legjobban hegyeznék, megérkeznek Körmöczről per 
múlta fata, post tot discrimina rerum , az érdempénzek, mellyek rövid idő múlva tartandó véd
egyleti gyűlésen az illetőknek kiosztatnak. — Megjegyzem még, hogy a’ késedelem nem az e’ 
végre megbízott igen tisztelt egyéniségé, hanem más valami megnevezhetlen hatalomé — Jövő 
alkalommal böjti praedicátióval szolgál T. B é l a .

GYÖNKI HÍRFÜZÉR. Meglehet, sok szépet, sok érdekest volt szerencsés örömmel ol
vashatni a’ t. olvasó közönség ez említett helyről; kivált azon egyének, kik itt hajdan mint ta
núlók édesdeden élvezők németsógoraink körükben — minthogy magasabb társalgási kör itt 
még számukra nem nyílik — és az annyira kedves emlékű ó- t emető gyász halmain gyermekies 
játszi napjaik gondtalan óráit : mindazáltal bátorít a’ haladó korszelleme kisszerű toliam föl
vételére; elfogulatlanúl, egyszersmind a’ vendégi szerénységgel vissza nem élve, hírt mondani 
a’ kedvelőknek, ezen falunak mind régibb , mind pedig újabb szülöttjeiről.

Régibb szülöttjei közé tartozik Gyönknek az itt levő gymnasium , a’ mennyiben t. i. kül
alakját mutatja. Megvan azon lesülyedt , elhagyatott állásában, úgy hogy az utas inkább valami 
az idők mohával befedett, hajdan felállított magtárnak tekinthetné — ha rég meg nem győződött 
volna arról, hogy édes hazánkban még mindeddig a’ magtárakat a’ lakosoknál levő é l e t k a m a 
r ák  képezik; mellyek a’ nem szeretem időkben — ha csak az ó-korból említett özvegyasszony 
olajos korsajaként nem teljesittetnek — kevés élettápláló reménynyel kecsegtetnek. Azonban előle- 
ges hír után tudathatom , hogy az itt lakó erénydús, bőkezű ’s a’ szent ügyért áldozni kész fól- 
desuraságok által csakugyan rég terveztetik már az épületnek fölemeltetése ’s kitataroztatása. 
Belalakját tekintve az iskolának, mondhatni : — kevés kivétellel —- minden a’ korkivánatihoz 
kellőleg intéztetik. Tanúihatnak itt serdülő iíjaink berekesztőleg a’ költészettanig, két jeles 
oktató által vezettetve a’ rögös pályán, kik páratlan szorgalommal ’s ügyességgel képezik jó si
kert eszközleni az elibök kimért nagy és nehéz munkatéren. — Ezenkivül egy harmadik oktató 
a’ szépmüvészet-tanból, nevezetesen a’ rajzból és zenészeiből ad leczkéket a’ tanúlóságnak, — 
ki rangjára nézve a’ többivel egy fokozatú. Megvannak a’ gymnasiumon kivül, a' két prot. ’s 
kétajku felekezet négy nemzeti tanodái, paplakai a’ régi farsangi alakjokban. Imaházaikon az 
ó-szerű fatornyok helyébe bádog tornyok emelkedtek, honnan lezúgó harangok előbb ma
gyarajkú feleinket, majd német atyánkfiáit hívják buzgó ajtatosságra. Mindenik egyházban van 
orgona, melly emelője az érzéseknek a’ magasság zsámolya felé, — ’s fájdalom! ez helvét vallású 
magyar feleinknek nem szól, oka az, mivel, mint mondják (salva venia) ,magyarúl még nem tud1.

Továbbá régibb szülöttei Gyönknek a’ népéletböl : a’ német-országi ősiszokások,’s jelen
leg is divatozó sajátságos viselet. Egyebeket a’ lehető rövidség végett mellőzve, csak a’ lakomái 
szokás megemlítésére szorítkozom, hova szerencsés valék eljuthatni tek. K. M. J. vigszeszélyü, nyá
jas, leereszkedő ’s vendégszeretetéről ismert úri egyénnel. Itt a’ lakomázó vendégek estebéd után 
sorban előviszik a’ menyasszonynak ajándékaikat; (mik pénzből, rojtos nagy kendőkből , ágyi 
vagy más viselőruhakelmékböl állnak) mire a’ fekete sereg húrokat pendit, ’s az ajándékozó



egyén a’ menyasszonynak pénzét átadja, vagy ruha-kelméjét 's nagy kendőjét reátei-iti, — azon 
hozzáadással, hogy mig a’menyasszonyra az ajándékok terittetnek, az alatt a’ brúgos i s z o n y ú 
s z é p  magán áriákkal mulattatja a’ vendégeket — ’s vele először rövid frismagyart, majd egy 
forduló n e m z e t i t  eljár, — ’s igy megy a’ táncz egyenként a’ vendég csoport fogytáig : úgy 
hogy a’ menyasszonynak a’ szép tömeg ajándék mellett jól esik a’ pihenés. Ezt végezve, a’vőle
gény hozzá bevezettetik, ’s vele hasonlón egyet tánczolva, neki átadatik — élénk szemváltá
sok közt — mint tulajdonosának. — A’ nőnemnél divat a’ nagy homlok-csinálás , azon csodala
tos hajfésülés által; minélfogva egész hajókat fejők tetejére fésülve kötik meg ’s a’ leányoké on
nan lóg le , mint a’ majom a’ kókusdióról. Úgy hogy egész farsangi-bábokat képeznek; miknek 
aztán mondhatom jót nevethet a’ magyarember.

De hogy a’ farsanghoz még inkább üljék közlésem — megírom, hogy mulatunk is. 
Igen! mulatunk társas férfi körökben, mellyeknek fogadására — legalkalmasabb hely, Gyünk
nek újabb szülöttje a’ casino.  Itt lehet látni naponkint a’ gyönki fesztelen urikört, teke’s 
olvasó-asztal mellett működni, meglehetősen bútorzott szobákban. — A’ casinot ékesíti a’ haza 
nagy fiának — Ko s s ú t h  L a j o s n a k — arczképe. Vannak Gyönknek mézajkú néhány szépei is, 
kikkel ugyan bálban sem mulathatunk, minthogy itt ezek nem történnek.

Mit még megemlithetek az, bogy Gyönknek épületei lassankint csinosbulnak. Különösen 
jól néz ki a’ két főúri-emeletes lak a’ hegyoldalról. Lakosai t. i. mind a’ németek — kiket 
most szavakkal érinték — mind magyarajkú feleink igen üzérkedők , szorgalmasok ’s általán jó 
módúak, vallásosak, kevéssé orozok ’s civakodók ; melly utóbbiakra nézve különös nagy kincse 
Gyönknek járásbeli fő szolgabiró t. V. E. úrnak helyben lakása, kinek a’ jó szív mellett ember
séges bánása, szerény tekintete, a’ rósz tények elkövetésétől mindenkit eltávolít. —

Egy gyászhirt is közölhetek a’ környékről: mi nem kissé zavará meg Gyönknek lakosait, 
ugyanis : gyönki helv. val. német tanitó fia Ki r á l y  Lajos  somberényi iskola tanitó, — hihe
tőleg csekély állásáni szigorú körülményei miatt, jobb jövője felőli reményét vesztve — elöle- 
ges elhatározás után magát agyon lőtte. Mit onnan is gyaníthatni, hogy déli harangszó alatt 
ballagott ki pincéjébe — mintegy magát kiharangoztatva — előre meghagyva az egyház haran- 
gozójának, hogy ót harangszó végeztével pincéjében keresse fel. A’ szegény harangozó mire a’ 
nevezett helyre ért, már a’szerencsétlen erős határozató ifjú tanítót földön fekve, ’s a’ füstölgő 
fojtástól mellét emésztve találá. — D ú z s  L a j o s .

TISZA-TOKAJ, febr. 20-kán. Alig érzünk nagyobb leveretést, mint midőn arról kell meg
győződnünk : hogy létezésünkről keveset tudnak az emberek, még tulajdon bazánkbeliekis. — 
Elfeledt városunk illy állapotban sinylik, olvasóvilágunk mit sem tud róla: pedig ő szinte egy 
kiegészítő részecskéje az egésznek, t. i. hazánknak. — Regényes fekvésű helyecske ez, még a’ 
mostani időszakban is bir vonzó kellemmel, mert ha tekintjük, a’ már nagytehetségü Írónak, 
’s költőnktől (b. Eötvös József) is megénekelt tokaji hegyet, lehetlen hogy tetszésünket meg ne 
nyerje; egy nagy, gömbölyű, sok helyen kidomborodott hegy ez, melly most vastag hórétegek 
alatt piheni múlt évi fáradalmait; mert ő nem meddőn diszlő kő-és föld-tömeg, hanem egy belső 
becscsel is bíró tárgy. Számtalan ember munkálkodik rajta ’s nyeri általa kenyerét ’s 
ollykor vidám kedvét is. — Később pedig évek múltával, ha szemeik homályosúlnak munká
sainak, ’s reszket kezökbe a’ kés, midőn a’ sző lő vesszőt akarnák gömbölyűre metszni, midőn 
már csak gyermekeik, 's unokáiknak adnak oktatást kedvelt hegyök mivelésében , akkor is ő fo
gadja kebelébe a’ fáradt munkásokat;- ’s ez nekik vigasztalás, ott alhatni hosszú álmokat, hol 
olly sokszor dolgoztak ernyedetlen szorgalommal, jó reménység fejében. — A’ tokaji temetke
zési hely a’ hegy északi oldalának egy lejtőjén van , melly keskeny völgyben végződik , jól mi- 
velt szőlő ültetvényessel szegélyezve. — Szembe a’ hcgygyel a’ város alatt két szép folyó egye
sül Bo d r o g  és Ti sza ,  mintegy figyelmeztetve a’ lakosokat, hogy hasonlóul tegyenek’s mindent 
jól egyesülve akarjanak. Ütszáinkon haladva, a’ jó létnek kevés nyomára akadni; de ha Szabolcs 
megyéből jön az ember, ’s mielőtt a’ szép készitményü Tisza fahidján áthaladna, vet egy tekin
tetet az előtte egész kiterjedésében fekvő városra, kedvesen lepetik meg , ’s hasonlítgatni kezdi, 
az ős magyar királyok fészkéhez Budához :  ’s míg gondolatait, odább ojább szövögeti, ér a’ 
várost hosszában ketté hasító irgalmatlan rósz útra. — No de ezen a’ bajunkon már valahára 
segítve lesz: mert tavasz kezdetével, rendezni és burkolni fogják a’ várost. Mint hinni szeret
jük, tavasszal elkezdi a’ gőzös is Tiszánk gyakran túlcsapongó habjain működését. Óh tavasz, 
te tündér nő! úgy várunk mi téged, mint szende ifjú lányka az első tánczvigalomba menetelt: 
terjeszd ki mentül előbb jóltevő szárnyaidat felettünk. —

NEMZETI SZÍNHÁZI ÉRTESÍTŐ.
Mart. 12. Párbaj mint istenítélet. Mart. 15. Két anya gyermeke.

— 13. János lovag. A" rendezőség javára — 16. János lovag. 2-szor.
bérletszünettel 1-ször — 17. Hunyadi László, bérletszünettel.

— 14 Borgia Lucretia. Szabó Emilia 1-só — 18. Világ szinjátéka.
föllépte

— „ K é t  anya  gy er  me keu martius 11-ről mart. 15-re tétetett á t , ’s helyette ,,S c o t 
nemes“ adatott.

Míímelléklet : Legújabb divatkép.

Ki adj a  F r a n k e n b u r g  Adolf.



Martius 12. 1848.é r t e s í t ő .
Április első napjával kezdendő évnegyedes előfizetés

az

a p r i l i s - j u n i u s i  f o l y a m á r a
Budapesten 3 ft., postán küldve 4 ftjával pengőben elfogadtatik Pesten csupán
csak Länderer és Heckenast könyv-nyomdája ügyszobájában (Pesti Hirlap ki

adó-hivatalában) és minden kir. postahivatalnál.
A’ január-martiusi folyamból teljes számú példányokkal folyvást szolgálhat

Az Életképek kiadó-hivatala.
<16> Á R V E R É S .  «

B. e. nmeit, felső-eőri Pyrker J. L. egri pátriárka érsek végrendeletének végrehajtói ré
széről közhírré tétetik : miként a1 nevezett érsek vagyon-tómegéhez tartozó több rendbeli hin- 
tók , szekerek, lószerszámok , asztali ezüst- és porczelán-szerek, abroszok , asztal-kendők, tük
rök , csillárok, képek, különösen nagy számú válogatott rész- és aczélmetszetek rámákban, na
gyobb mennyiségű ágynemüek , ’s némelly házi bútorok folyó évi martius hó 27-ik és következő 
napjain Egerben az érseki lakban árverés utján készpénz-fizetés mellett fognak eladatni.

Kelt Egerben martius 5-én 1848.

K i.? . TELJESEIT KE3-JELENT!
HECKENAST GUSZTÁV

pesti könyvárus és kiadónál, és minden hiteles könyárusnál kapható:
Legújabb és legteljesb m agyar-ném et és ném et-m agyar

legújabb helyesirás szerint, ’s az ujonan alakitott vagy felélesztett szókkal bővitve
öszveirta

A lsó-viszti F ogarasi János.
Második, jobbitott és sok ezer uj szókkal bővített kiadás.

Kis 8-adrét, két hasábban és nagyobb ’s olvashatóbb betűkkel nyomva minden eddigi magyar
német zsebszótáraknál.

Telj es % kötetben tűzve 4 írt. pgő pénzben.
Egy-egy kötet ára 2 frt. p. p,

HECKENAST GUSZTÁV
pesti kiadó-könyvárusnál és általa minden hiteles magyar és erdélyi könyvkereskedőnél kapható :

MAGYARORSZÁG LEÍRÁSA.
Irta «

EÉNYES ELEK.
Két rész egy kötetben. Nagy 8-adrét fűzve 4 ft. p. p.



TÖREDÉKEK SZÉPTAN! NAPLÓMBÓL.

/ \  meggyőződés, melly szerint széptanunkat sem elméleti, sem gyakor- 
lati tekintetben nem gondolhatom a’ tökély olly netovábbjáig kifejtve, hogy 
ezen, több tudósaink által még tudományúl sem ismert bölcsészetág mellett 
m a g y a r  L e s s i n g e k k é  nem k e r e s z t e l k e d e t t  egyéneknek is ker
tészkedni nélkülözhető , vagy épen f e l e s l e g e s  volna, több évi tanul
mány ’s gondolkodás után tetté érlelte keblemben széptani eszméim időn
ként közrebocsátásának főleg baráti buzdítások által régóta szilárdított 
akaratát. Minél erősebb keblemben e’ meggyőződés, annál jobban érzem 
akaratom valósíthatásának nehézségét. A’ modor ’s irány, melly ben szép
tanáraink ’s Ítészeink átalán fogva működnek, sem az olvasó közönségre, 
mellynek Ízlését tisztítani, sem íróinkra nézve, kiket útbaigazítani akar
nak , nem k i e l ég í t ő .  Amazt iskolai szennyesség, emezt idegenség, 
mindkettőt egyoldalúság jellemzi, olly tulajdonok, mellyek olvasót, irót 
egyiránt undorítanak. Állításom igazlására legyen elég a’ „Szépirodalmi 
Szemle“ keserű példája. Hogy a’ széptan ’s ítészét e’ folyó évtizedben 
közönségre ’s írókra csekély, vagy épen semmi hatással sem volt, e’ tény 
oka kizárólag széptanáraink ’s Ítészeink e l j á r á s á b a n  rejlik. ítészeink 
a’ magyar szépirodalomban t ö r v é n y e k ,  és p e d i g  i d e g e n  t ö r v é 
n y e k  a l k o t ó i u l  t o l a k o d t a k  föl,  nem tudván, vagy tudni talán 
nem akarván, hogy az i rók m a g o k  a’ t ö r v é n y h o z ó k ,  a’ c r i t i -  
cusok  p e d i g  c s a k  b í r á k ;  nem tudván, vagy tudni nem akarván, 
hogy hazai elmemüveket ’s nemzeti ízlést idegen törvény alá kényszeríteni 
z s a r n o k s á g ,  mellynek a’ szabad ész,—legalább a’ szellemvilágban — soha 
sem fog fejet hajthatni. Nem vagyok azok közöl, kik büszke önhittséggel 
magasztalván minden honit, az extra Hungáriám non est vita-féle boldog 
hitben élnek; de arról mégsem tudom magamat meggyőzni, hogy valamint 
nemzetünknek általában, úgy különösen tudományunk minden ágának 
egyiránt üdvös volna mindaz, mit némelly törpe nagyságocskák a’ mívelt
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külföldnél bámulnak és istenítenek. Már én az illy dolgokat csak relative 
szoktam tekinteni. Mi a’ széptant illeti, e’ tekintetben, nekem is, mint 
minden olly embernek, ki saját szemeivel lá t, saját fejével gondolkozik, 
és saját ízlése ’s esze után itél, egyéni saj á t n é z e t e i m vannak. Ezeket, 
mint a’ külföld józanabb , ennélfogva érthetőbb széptanárainak olvasása 
által mindinkább tisztult gondolkozásom eredményét, emlékezet okáért 
magamra nézve, jónak láttam töredékesen ’s olly módon fóljegyezni: hogy 
ezen nézeteim alapján a’ koronként megjelent szépirodalmi müvekre is tet
tem néhány észrevételt, míg másfelől igen sokszor ezekről is vonván el 
magamnak nehány szabályul szolgálható nézetet, összekötöttem mintegy 
az elméletet a’ gyakorlattal. Illy modorban rendszerezvén ismereteimet, 
azon meggyőződésre j utottam, melly szerint mind közönségünk mind író
inkra nézve nyereségesebb, magának a’ tudománynak jelentékeny ülésére 
nézve is czélszerűbb volna, ha széptanáraink ’s műbiráink felhagyván a’ 
transcendentalis gorombaságokkal, az elmélettel összekötött gyakorlati 
széptant tűznék működésök tárgyául. Vártam ezt a’,,Szépirodalmi Szemük
től különösen ’s várakozásomban csalatkoztam különösen. Már ha egy, olly 
érett aestheticusok- ’s műphilosophokból alakult, tudós testület, minő a’ 
megboldogult Szemlét kezeié, a’ legújabb német aestheticával sem vala 
képes Íróink ’s a’ közönség igényeinek megfelelni: hogy fogok megfelel
hetni én, ki magyar széptan ’s illemes critica után sovárgok, holmi indi
viduális eszmékkel ? .......  A’ feladat nehézségem ezen aggalom irányozta
határzatomat oda, hogy rendszeres széptan transcendentalis tudákossággal 
összeeszmélését ahhoz értőknek hagyván fel, mind széptani, mind itészi 
nézeteimet közöljem úgy, mint azokat naplómba fóljegyeztem. Illy föllépés 
által, jól tudom, nem fogok ugyan tapsokat aratni azon mélyelmü ítészek
nél, kik a’ megfoghatlanságok országában kalandozván, mindenre, mi 
előttök feltűnik, ideális szemekkel kacsingatnak ’s praeceptori hangon olly 
dolgokat beszélnek a’ közönség előtt, mellyeket csak maguk, vagy hihe
tőleg maguk sem értenek; de annyit mindenesetre nyerek, hogy míg 
egyszerű előadásom által egyfelől az olvasó közönségben ébresztek vágyat 
az enyimeknél tisztább eszmék megszerzésére , másfelől, mint ez vagy 
ama’ szépműnek nem kibérelt becsmérlője, de elfogulatlan vizsgálója, Író
inknak az eddigi Ítészét iránti méltó türelmetlenségét is enyhítem az által, 
hogy a’ b e c s ü l e t e s s é g  ősz in t e  h a n g j á n  mondom el műveik fölött 
véleményemet. Tekintélyeskedni ki előtt sem óhajtván, a’ széptani naplóm 
töredékeiben nyilatkozó elveknek ’s ezeken alapuló nézeteknek nem tulaj
donítok csalhatlanságot: ki ezt teszi, magát csalta meg legjobban. Vala
hányszor tollat fogok, tisztán érzem enparányiságomat, ’s a’ tudat., melly 
szerint minél inkább gazdagulnak ismereteim, annál jobban érzem, milly 
sok az , mit még nem tudok , soha sem engedi emlékezetemből kitévedni 
bölcs Salamon ama’ mondatát: „mi kor  azt  g o n d o l n á m ,  h o g y  
b ö l c s  v a g y ok ,  a k k o r  a’ b ö l c s e s é g  t á v o l  va l a  é n t ő l e m. “
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A’ DALRÓL.
Ki visszapillant nemzetünk múltjára ’s fejlődésünket a’ nemzet jelle

mével ’s az arra közvetlenül vagy közvetve hatott viszonyokkal elfogulat
lanul egybeveti, nem fogja méltó csodálat nélkül tekinthetni a’ politicában 
úgy, mint költészetben egyiránt t e l j es  erőt ,  melly a’ nemzetélet alig 
félszázados jelenében olly jelentékenyen nyilatkozik. A’ hatás visszahatást 
szült. Bilincseiből koronként kiszabadult nyelvünk költészetnek, a’ költé
szet politicának lön teremtője. Milly óriás küzdelmek eredményezték mind 
azon szellemi kincset, mellynek hihetlenül rövid idő alatt birtokába jutánk, 
e’ mindenesetre különös figyelmet igénylő tényt hű adatokkal ’s részletesen 
tárgyalni a’ koreszmék története megirójának lévén tiszte, tárgyamhoz 
képest én csak azon örvendetes körülményt említem meg, melly szerint 
irodalmunkban mind az egyetemes költészetnek, mind az észrevétlenül 
olly jelentékenységre emelkedett politicának a’ dalköltészet volt kezdemé
nyezője. Egyéniségek, mellyek irodalmunk baráti előtt általában ismere
tesek , részint kebelszükségből, részint, mi a’ fölébredés első pillanatiban 
igen természetes vala, idegen példák ingerlő hatása következtében lantot 
ragadván, szinte öntudatlanul dalokban nyilváníták eszméiket ’s érzelmei
ket. Csoda-e, ha e’ dalokban majd hellen szárazság, majd latin feszesség, 
majd német vizenyősség uralkodott, midőn nyelvünk képzetlensége mel
lett még a’ valamirevaló tehetségeknek is a’ nevelés ’s nemzetietlenség 
kényszerű hatásával kellett keserű harczba elegyedni. Innen van az, hogy 
dalköltészetünk, melly annyi kedvetlen körülmények közt sem halt ki a’ 
nemzet kebléből, nyugoti köntösben jelenvén meg, csak ollykor nyert 
némi tetszést, ha rajta egykét k e l e t i  v i r á g g a l  is találkozott a’ hajdani 
szabadságot visszaizlő nemzet tekintete. Innen van az, hogy dalköltésze
tünk félszázad a la tt, bár mindig hazafikebelben, de idegen érzelmekkel 
nyilatkozván, férfikorusága daczára is csak most bir n e m z e t i l e g  j e  1- 
l e me s e d n i .  E’ nem legkielégítőbb eredmény oka egyébiránt némelly 
ítészeink igazságtalan követeléseiben is gyökerezik, mellyek szerint költői 
egyéniségeink, ha a’ Parnassusról ledorongoltatni nem akartak, hazafias 
érzelmeik elfojtásával kényszeríttettek az i d e g e n  szép helytelenül alkal
mazott t ö r v é n y e i n e k  mindaddig vakon engedelmeskedni, míg egykét 
önerejét érző kitünőbb tehetség, lerázván az iskolai rozsdás bilincseket, 
tisztán nemzeti lélekből származott ’s nemzeti lélekbe viszhangzó dalokkal 
függetlenné teve a’ phantasiát, nemzetivé az érzelmet, alkotója Ion a’ most 
már jellemes magyar dalköltészetnek ’s ugyanakkor elhinté jótékony ke
zekkel a’ nemcsak bölcseletileg, de egyszersmind nemzetileg is sajátos 
szépnek sikeres magvait. Ezen magvak virágai és gyümölcsei jelenleg azon 
alakilag és szellemileg egyiránt magyar dalok, mellyek bárminő eszmék 
’s érzelmek terén jelentkeznek, minthogy rajtok nemzetünk jellemének ’s 
keleti jellegének vonásai ömlenek el, minden e g é s z s é g e s  m a g y a r  
k e b e l t ő l  rokonszenvvel fogadtatnak.

Ha már valamelly műphilosoph dalkölteményeink fölött széptani te
kintetből akar itélményezni, ám állítsa vizsgálódásaiban fáklyául az álta-

21*
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lános szép örök elvét, de ennek sugárainál tanulja előbb megismerni a’ 
különbséget, melly nemzet és nemzet eszméi ’s érzelmei közt az anyagi ’s 
szellemi viszonyokhoz képest előáll, tegye sajátjává dalaink eredeti jelle
mének átalános ismeretét, ezen jellem alapján vonja el a’jelesebb dalok
ban ugyanazon vonásokkal jelentkező szépségeket, vizsgálja ezeknek 
természetét ’s ha ebben az általános szép elvével is szakadatlanul követ -  
k e z e t e s  u g y a n a z o n s á g o t  fedezett fel, alkossa törvénynyé’s ítéljen 
a’ szerint. Illy alapú ítészét mind íróink, mind közönségünk méltánylására 
jogosan számolhat. — íróink ugyanis látván , hogy a’ maguk által hozott 
törvények értelmében ítéltetnek meg, hogy müveik a’ semmit rólunk nél
külünk teljes igazságával mérlegeztetnek, f i g y e l m e z n i  f o g n a k  a’ 
l e g k i s e b b  h e l y e s l é s r e  v a g y  r o s s z a l á s r a  is,  mi mindenesetre 
első lépés a’ tökélyesbülni akarás czélja felé; közönségünk pedig az illy 
Ítészét következtében javuló irók szebb szebb elmemüveivel találkozván, 
kedvet ’s hajlandóságot érzend magában arra: hogy egyéni Ízléséből for- 
rásozó véleményét egybehasonlítsa a’ mütani szépségek- ’s hibákra 
mondott részrehajlatlan ’s világos széptani itélvénnyel, melly egvbehason- 
lítás egyfelől izléstisztulást, másfelől íróink irányában kétségkívül oksze
rűbb, és méltóbb elismerést eredményezend, mi természetesen a’ szépműtan 
czélját valósítandja meg. — Ezért gondolkozzunk saját eszünkkel, esz
mék, — ’s érzelmekben ne legyünk holdkóros kosmopoliták, ismerjük 
erényeinket, de ismerjük el hibáinkat is, idegen ragyogványok tulcsodá- 
lásával ne áruljuk el szemeink gyengeségét, í t é l e t e i n k b e n  ne l e 
g y ü n k  i d e g e n  t ö r v é n y e k  r a b s z o l g á i ,  h a n e m  m é r j ü n k  
m i n d e n t  s a j á t  m é r t é k é v e l !  Ezen, úgy hiszem, minden j ó a k a 
r a t  u Ítész által méltányolható tekintetek vezérlete mellett dalköltészetünk 
kitünőbb termékeiről elvont széptani nézeteim következő észrevételekben 
Öszpontosulnak:

A’ d a l széptani tekintetben nálunk sem lehetvén egyéb, mint az 
é r z e m é n y b e n  s za b a d  l é l ek  egyé n i ,  de á t a l á n o s í t h a t ó  ny i 
l a t k o z a t a ,  mennyiben az, mint illyen, mindig egyetlen egy határozott 
érzeménynyel, mint tartalommal, és ez érzeménynyel rokon szinvoná- 
sokban, mint sajátos alakban áll elő, a’ szerint, a’ mint homályos , vagy 
tiszta nézletü lélek a’ már kiforrott vagy még forró érzeményben, a’ reá 
közvetlen vagy közvetve ható egyéni vagy egyetemi szükség bilincseiből 
bontakozik k i ’s e’ kibontakozást majd természetes, majd művészi nyelv, 
amaz öntudatlanul, emez öntudatosan teszi érthetővé, összes valóján bi
zonyos alapvonalakkal bir, mellyeknek sajátossága más költeményfajtól 
megkülönbözteti, ’s mellyeknek öszvegében jelleme áll. Ezen alapvonalak 
a’ dalnak majd tartalmán , majd bel- és külalakján tűnnek föl és pedig a’ 
költői, eszményi különféleséghez képest változatos, de u g y a n a z o n  
t ö r v é n y ű  színekkel. A’ dal tartalmát közismeret szerint költészetünk
ben is egy főérzemény teszi, melly mint test felruházva van egy hozzá 
méltó lélekkel a’ daleszmével. Bel alakja a’ daleszmének az érzeménynyel 
együtt logicai kifejtésében, külalakja pedig ezen kifejtett test-lélek nyíl-
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vánuiásában áll. Hogy az eszmény — ’s érzeményegység ’s az ehhez alkal
mazott bel- és kül alak nemcsak idegen széptanárok megállapított véle
ménye szerint alkotják a’ dal jellemét, de ezen, a’ szép örök törvényénél 
fogva szükséges alapvonalak annak költészetünkben is önkénytelen tényezői, 
ezen állításomat némi  r é s z b e n ,  az idegenek utánzásával semmi esetre 
sem vádolható eredeti népdalaink, t e l j e s e n  pedig Kisfaludy Károly, 
Kölcsey, Vörösmarty, Czuczor, Garay, Sárosy ’s különösen Petőfi 
dalai igazolják. Fiatalabb költőink közt egyedül Petőfi a’ szeren
csés , kinek dalaiban maga a’ daleszme keresetlen és mégis tiszta, erő
teljes nézletekkel, a’ legszilajabb phantasiának soha czélt nem vesztő lo- 
gicai józanságával fejük k i, a’ foérzemény pedig fokonként áradó olly 
természetes melegséggel nyilatkozik, mintha kémszemek elől elzárkózott 
hölgy andalogna zogoráján bájos pongyolában.

A’ d a l a e s t h e t i c a i  s z é p s é g é t  m i n d i g  annak  t a r t a l m a  
és a l a k z a t a  f ö l t é t e l e z i .

Az előbbit illetőleg, mennyiben az egy foérzemény — ’s eszméből 
áll, átalánosan mondhatni; mikép annak egyfelől a’ phantazia, másfelől 
mind azon szükségek forrásul szolgálnak , mellyek a’ lélek kedély állapo
tára kedves vagy kedvetlen hatással vannak ’s mellyéktől a’ lélek a’ phan- 
tasia segítségével az érzeményvilágban szabadul meg.

A’ phantasia kiemeli a’ lelket a’ reáható szükségek tömegéből, egy 
eszmével, mint vezérfáklyával vezeti az érzeményvilágba, hol az önkény
telenül olly érzeménynyel, minőt a’ reáható szükség költött fel, csatla
kozván, azon nyelven nyilatkozik, mellyet annak a’ természet, vagy 
szabadakarat kölcsönöz. A’ nép- és más dalok közti különbséget tehát egy 
részben a’ nyelv okozza.

Ha a’ lélek egyéni, azaz kizárólag magára ható szükségen diadal
maskodik : nyilatkozata, hacsak azt a’ szabad phantasia a’ daleszmében 
átalánosság érvényére nem emelte , csak magára viszonyló ’s más egyén 
irányában érdektelen ’s kevés vagy semmi hatású leend; ha pedig a’ nyi
latkozat egyetemes szükség eredménye: igen természetes, miszerint az 
közhatás reményére van feljogosítva.

Innen magyarázható meg a’ tény oka, melly szerint a’ dalköltő, 
kinek dalaiban egyetemes, péld. nemzeti érzelmek nyilatkoznak, min
denütt köztetszéssel találkozik; mig a’ maga kedves énjének beteg érzel
meit cziterázó lyricus legjobb esetben is szánakozásunkat gerjeszti föl, 
hogy lelke betegségét közhírré tenni elég gyarló volt.

Az egyéni szükség által költött, de átalánosság érvényére emelt ér- 
zeménynyilatkozatnak alig említhetek tökéletesebb példányát Vörösmarty 
,kis l e á n y  baja* czimü dalánál, melly „Isten a’ megmondhatója: meny
nyit szenvedek* sorokon kezdődik. Tisztán egyetemi ’s egyéni érzeménye- 
ket tartalmazó daloknak a’ szépirodalmi lapok olvasói, úgy hiszem, elég- 
példányaival találkoznak. B a n g ó  Pe tő .

(Folyt, köv.)
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REGINA.
Na p l ó j  egyze t ek .

2. Hl. 1846.
A’ nevelés kérdései közt van egy talány, mellyet kiki saját egyéni

sége szerint akarna megfejteni, és magyarázni. A’ szív és lélek mivelődésé- 
nek története. Benn születik-e már magában az emberben az a’ tisztító
anyag, melly minden salakot elkülönözve az érzelmek, a’ gondolkodás ne
mességét mintegy magát typusba önti ? vagy pedig külső körülményeknek, 
nemes, rokonszenvű találkozásoknak, leginkább pedig az első nevelési 
iránynak kell-e tulajdonítani azon tökélyesedést, melly néhány embernek 
osztályrészül jut, mikor a’ helyzetek annyira különböznek, midőn gyakran 
az ész elnyomásának felzendülésével ’s visszahatásául látunk többet önál- 
lólag nagyságra emelkedni ? midőn maga ez a’ szellemi erő olly átköltöző 
valami, hogy vannak az életnek rendítő fejleményei, mellyek ezt megfog- 
hatlanul lebilincselik, megtagadják, elölik? Miért találkozunk olly kevés 
lángészszel a’ dúsgazdagoknál, mikor mégis a’ mívelődés, a’ tökélyesedés 
eszközeit legkönnyebben felhasználhatják? miért kell a’ gátra való embert 
mindég az alsóbb osztályokban keresni, holott olly szűk annak a’ kör, hogy 
vágyai elégítetlenek maradnak? Miért a’szabad nemzeteknél csak szorgal
mas, elégedett ’s tán boldog embereket találni, ’s a’ jogegyenlőség magát 
a’ szellemire is kiterjeszti? míg az elnyomott, az elégedetlen népeknél 
tűnnek fel égi jelenetek gyanánt egyéniségek, mellyek mindent magokhoz 
ragadnak gazdag képzelődésük szárnyaival ? E’ tények hozzák kétségbe a’ 
nevelési erőködés sikerét, és gyanítatják, hogy egyeseknél a’ közellevők 
általi elnyomás, az önmagával éssorsávali megszakadás éleszti fel a’szikrát, 
melly őt azután elhamvassza.

5. III.
Illy magasabb lény Regina. Ha tartományi kis városokban általában 

senki nem marad kíméletlenül, annál kevésbbé maradhat Regina menten 
a’ félszeg ítéletekről. Szüleit azon korban vesztvén el, midőn a’ gondolatok 
szabadon ébredeznek, mindjárt azon önállóságot, vagy, mint mondják, 
testvérei iránti szeretetlenséget fejté k i, hogy egyikénél sem telepedett le, 
hanem magánosán ment lakni; osztályrészét előbb ugyan bátyja kezelte, 
de nem sokára azon, mint mondják, bizalmatlanság támadt benne , hogy 
megcsalhatná, miért is felmondta a' tőkéket, és vagyonával, mint állítják, 
maga uzsoráskodik; a’ vagyont, mellyből más ugjnn gondnélküli életet 
élhetne, Regina kényelmes, sőt pazarnak látszó ügyességgel tudja élvezni. 
A’ nyarat a’ fürdőkben, a’ telet a’ fővárosban tölti, az idő alatt, hogy 
itthon lakik, nyílt házat tart, nők nem járnak hozzá, mert a’ ki, mondják, 
testvéreivel meg nem férhete , attól távol minden gyengédség. A’ férfiakat 
igen 'ügyesen különbözteti meg, a’ ki ínyére nincs, vagy az első benyomás, 
ha annak szabad nevezni az első tekintetet, némi ellenszenvet költ fel, 
bizonyos lehet, hogy megsejti aljas gondolatát, lángeszének ellene edzett 
nyilaival egyszerre meghiúsítja vágyait, üres semmiségét olly napfényre
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hozza, hogy e’ körben többé nem fog kívánkozni. E’ szokatlan, mint neve
zik , illetlen viseletért Regina egész valójának tulságaival, a’ mindennapi- 
ságon felemelkedésével megyei székvárosunk unalmai közt a’ legcsipősb és 
félreértettebb beszédek szapora tárgya.

1. IV.
Az éjét vígan töltöttük: pajtások látogattak meg, mindnyájan fel- 

bőszülvék Regina ellen, poharak közt összeesküdtünk ellene, kinek nevét 
elsőt vonják ki a’ kehelyből, lesz mindnyájának boszulója. A’ sors rám 
esett. Ma reggel kijózanodva látják, hogy aprilt járnak velem . . .

10. Y.
Sokan csudálják, hogy állandóan itt e’ kis városban lakom, és senkit 

nem látogatok; de én azon szerencsésekhez tartozom, kik az unalmat nem 
ismerik, kik visszaemlékezésekkel és reményekkel élik az akárminő ked
vetlen jelent, kik az anyagi élet mostohaságiért a’ szellemiben keresnek 
és lelnek kárpótlást. Nem megyek sehova, néhanéha kél fel bennem a’ 
vágy Reginánál beszólani, de a’ gondolat tart vissza, hogy a’ többiek 
megbántása nélkül egyes kivételt nem tehetek, ’s azután némi aggodalom 
szorítja keblemet, mellette...  oldalán elhomályosodni. Néma ájtatossággal 
tekintek fel ablakába; ’s ha hosszabb ideig vannak a’ kárpitok bevonva, 
idegennek érezem magamat a’ városban.

25. Y.
Maga a’ város olly regényesen fekszik a’ hegy lábánál, a’ környék 

szelid szőlőházakkal, vad sziklaormokkal olly vonzó: hogy a’ ki némi tapin
tattal bir a’ természet szépségei iránt, az itt közönyös nem maradhat. Azért 
ott hagyva a’ mocskos várost, fel az erdőbe rándulok élvezni a’ tiszta leve
gőt, az enyhe forrást, a’pompás kilátásokat. Benn a’sűrűben a’ forrás előtt 
egy kolostor omladványai állanak, részben vendéglőre átváltoztatva; ott 
a’ cellák düledékei közt, a’ százados liárs árnyékában szeretek andalogni.

1. VI.
Valóságos lakója lettem a’ hegyeknek; a’ mennyire mellbetegek még 

egy szobát üresen hagytak , kibérlettem. Hajnaltól éjfélig tévedezek majd 
szép napokon az erdőkben, fen a’ legmagasb csúcsról fogom üdvözölhetni 
az első napsugárt. 10

10. VII.
Egy sziklaüreg, egy vízmosás, egy odvas tölgy sincs többé, mellyet 

nem ismernék; ha pedig felhőkkel vonul be az ég, két mulatságom 
van, a’ barlangban lakó remete, ’s egy szerelmes pár. A’ remetének 
mennyi gyűlölettel ’s üldözéssel kelle az életben találkoznia, hogy a' 
sziszegő kígyók és utálatos denevérek társaságát az emberek elébe 
tette; engedelmet kért letelepedhetni, de nagy bánatomra el kell kői-
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töznie. — A’ szerelmes pár egy ott nyaraló mellbeteg ügyvéd, ’s 
a’ fogadós leánya Tereza ; harmadik éve szeretik egymást tisztán, iga
zán , mint az ég angyalai, minden ősz, a’ midőn a’ falevelek sárgultá- 
val a’ kedves távozik, egy könyözön lesz a’ lánynak, mellyet a’ tavasz 
olajága , az első meleg eső szivárványa szüntet meg, ez idén tanúja valék 
az első viszontlátásnak, — a’ haláltól rettegni, ’s az örökkévalósággal ta
lálkozni . . .  az élettel a’ szerelemért is remegni és egyszerre mindkettőt 
erősödve megtalálni . . . isteni érzet lehet. Itt fejlenek előttem a’ mindég 
virágzó rózsa-, az örökös viszonérzet bimbai, ’s ragyognak rajtok érzelmük 
valóságának ’s tisztaságának harmatcsepjei, a’ szerelem epheuja szemláto
mást borítja el az élet kopár falait; úgy fáj rideg keblemnek öröknek hitt 
boldogságot szemlélni, melly csak a’ közel sírt takarná el.

15. VII.
Családi viszonyok kényszerítenek három hétre távoznom, sajnálom, 

mert a’ két szobát, mellynek ma vitték el halottét, Regina fogadta fel; 
visszajött a’ fürdőből, szeszély . . . különczködés . . . vagy mi hozza őt 
ide, nem tudom.

6. V III.
Az úttól megtörve, meg a’ családi gyászon is gondolatimat meg-meg- 

akasztva, a’ szabadba csak este mentem. Az épület átellenében feszület 
áll kétszer virágzó agacsoktól körülültetve , alatta kőpad, ott szoktam az 
előtt néha este ülni ’s nézni, mint vet magára keresztet a’ munkából völ
gyébe haza térő hegyi lakos, a’ bérezek ösvényein messze gyalogoló ván
dor, meg ollykor-ollykor gonosz tettre kiindult, ’s a’ sötétbe oda érkezni 
igyekező gazember. A’ kapun kilépve egyenesen ama’ feszülethez tarték, 
két nő volt alatta, megettük a’ nyugvó nap utolsó sugarán; azt hittem, az 
olasz képcsarnokokban valamelly mestermü kesergő asszonyai előtt va
gyok. Vissza nem léphettem, közeledtem. Az egész világgal elégedetlen 
Regina, és erdejének határán túl nem kivánkozó Terezához; az egyik 
csalódások-elüszkölte érzetcraterrel, a’ másik a’ fellobbanó első szerelem 
égő lángjával keblében, a’ köztök emelt keresztjei mintegy mutatta jelen
tőségét a’ vonalnak, melly a’ szivet az észtől választja, melly visszari
asztja az érzet szavát a’ gondolat elől; hidegen ültek egymás mellett, mint 
a’ lakház hideg falai, mellyek őket véletlenül összehozták; egyik érzék- 
telensége miatt tartott a’ másiktól, mig a’ másik érzelme miatt belsejében 
rajta szánakozott. Regina szótalan ajka mintegy mondani látszott, minek 
illy találkozások , illy ismeretségek ? azért jönni egymás közelébe, hogy 
azután mindenkép távolabb legyenek, mint voltak valaha. Illy társaság
hoz közeledtem búsan, fáradtan, álmosan; mit szóltunk, nem tudom; 
ugyan unalmas, ugyan nevetséges lehettem Reginának.



329

7. VIII.
Korán reggel a’ forrásokhoz siettem, az olly rég nélkülözött kristály

víz után epedve. Nem láttam senkit, leültem, ’s gyermekkint kezdtem 
játszani a’ kavicsokkal; úgy rémlett, mintha nevetést hallottam volna, ’s 
elpirultam, mint kit maga a’ természet kikaczagott; a’ forrástól nem tá
vol áll egy tövétől ketté vált szállal felnőtt bükk, akaratlanul arra pillan
tottam, mintha a’ keserű mosoly annak űréből hangzott volna, ’s a’ mezei 
pamlagnak mohhal benőtt tövén látom ülni még mindég mosolygó arczczal 
Reginát, ’s eszembe ju tott, hogy a’ tegnap előtte megkezdett nevetséges 
szerepet folytatóm.

— Ön csak mindég nevet, mondám hozzá közeledve, önnek kiapad
hatlak e’ világ torzképeivel.

— Sőt inkább; viszonzá Regina, őszinte szót fogok önnek szóllani, 
melly a’ minő veszteség képzelődésemnek, önnek olly keveset hizeleg.

Regina szavai kiváncsivá tettek , ’s a’ forrás kő párkányára nehezed
tem , közel hozzá , ki folytató :

— Lássa: midőn önről beszéltek többször estélyeimen, midőn láttam 
önt sétálni mogorva tekintetével ablakaim alatt, a’ mint megismerni kí
vántam, úgy belsőmben egy szózat szóllaltfel, ’s ismételő minduntalan, 
hogy őrizkedjem e’ találkozástól! megvallom: a’ midőn idekin hallottam, 
hogy meg fog érkezni, sőt a’ midőn még tegnap a’ feszületnél olly közel 
találtam magamat önhöz, a’ szó, a’ hang elfagyott ajkaimon. . . .

— De bezzeg azután . . . vágtam szavaiba.
— És az imént, folytatá mosolyogva, megvallom , én már nem 

félek öntől semmit. —
Regina nyilatkozata, kicsinylésgondolatokba sülyesztett. Ha sa- 

lonjában hosszú derekas frakk és sárga kesztyűben mutattatom be magamat 
valamelly arszlán által , ha a’ legújabb eseményt beszéltem volna el 
a’ divatnők tereméiből , ha pálczát török valamelly társasági bevett 
előítélet felett, ha tolakodó udvarlói egyikétől párbajban szabadítom meg, 
tán más leendett az első benyomás, ez bosszantott, ez sértette hiúságo
mat, elégtétellel, fényes elégtétellel tartoztam magamnak ellenében, buz
dító pajtások bordala harsogottt emlékeztetve feladatomra; de én bíztam 
az időben, melly hatalmasb boszúló mindennél, majd nyújt az magától 
alkalmat, ha bár romjaiból újra felépitni Reginában az ingadozó hitet.

Tereza jött az ösvényen, oldalán fűvész tarisznyával. Idegen azt 
hinné: szakértő szenvedély vezeti őt, pedig ő gyógyfüveket megy szedni 
mellbetege számára, a’ tudomány helyett egy lény foglalja el egész való
ját. Egyenesen a’ kutaknak tartott, de midőn azoknál minket észrevett, 
zavarodva változtató lépteinek irányát, ’s a’ fák közt érintetlenül sietett 
eltűnni tekintetünk elől, és igaza volt, egy érzet, a’ szerelem alkotja 
egész életét, népmilliók közül egy gyenge, sirjába siető halandó egész 
világát, a’ mi kívül esik ez érzeten, a’ mi több ez embernél, az csak 
boldogsága teljességét zavarhatná, ’s ő joggal kerüli.

— Beh szeretnék utána menni, mond az epedve utána tekintő
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Regina, beh szép lehet ott, hova ő siet; de a’ szelid galambot elrettenti, 
ha a’ vad vércse követné.

Reginának is igaza volt; ő kinek szülei nincsenek , ő ki nem tisztel 
szerelmet, nem barátságot, ne közeledjék forrón érző kebelhez, mert a’ 
hideg szikla közelében kivész minden zöldellő növény, minden, a’ mi me
leg érintkezésből él.

Aratásból haza térő munkás sereg érkezett danolva, ’s a’ források
nál tanyát vert.

— Lássa, kezdé Regina, ha itt nem lenne, mennyire félnék ma
gam annyi ember ellenében, kiket századok elnyomása és szenvedése nem 
tehete barátimmá; két hete lakom i t t , ’s ez a’ legtávolabb kirándulásom, 
pedig beh szép lehet benn a’ hegyekben. . . .

Az ismételt sóhaj egy neme volt a’ kihívásnak, mellyet más tán fél
reértett volna, és kísérőnek ajánlkozni, társadalmi bűnnek, szemtelenség
nek tartotta vala ; és azután egészen más nemű volt Regina félelme irá
nyomban, miért minden habozás nélkül viszonzám : ha a’ legkisebb, ha 
némü kedves szolgálat, ismervén a’ vidéket, fogadja el karomat, vezetni, 
ha szükség, védeni fogja. . . .

Regina arczán kimondhatlan öröm sugárzott.
Mindössze három napig időzhettem , azután falukra hivnak foglala- 

tosságim. O h, hogy olly szegény ez a’ társaság, hogy mindenkinek dol
goznia kell! O h, hogy a’ szabadság csak a’ szolgaságon megvásárolható! 
A’ csataterv egy pillanatban kész volt, hat fél nap, és mindannyi kirán
dulás , azonban abban a’ nyomban kelle elkezdenünk. Soha szilárdabb elha
tározást , őszintébb akaratot, szebb készséget, mint Reginánál! indultunk, 
én már is az utolsó pillanatra gondoltam, mikép ünneplése lesz az a’ legyő
zött előítéletnek, diadala a’ nem csalatkozott határtalan bizodalomnak, 
pajtásim mondanák, esztelenségemnek.

Reggelre a’ vidék bibliai részét szántam: elvezettem az egyház, a’ 
kolostor, a’ cellák, a’ sírboltok omladványiba, elővarázsoltam az elorzott 
márványlépcső ’s oszlopokat, az oltárok remek képeit, az aranynyal gaz
dagon megrakott boltozatot, a’ faragott imaszékeket, a’ harang érczkon- 
gását, az ájtatoskodó hiveket. ..  Elbeszéltem a’ szerzet szigorú szabályait, 
az élet komolyságát, mutattam a’ helyet, hol az alvásra szánt koporsó állott 
a’ cellákban, a’ forrásvíz elhagyott csatornáit. . .  kifejtettem annyi kincs- 
gyűjtés rendszerének lehetőségét, ott a’ malom, kovácsműhely, sütőke- 
menczék, mosóház, a’ halastó, ott minden annyira, hogy az élet mit sem 
vitt ki, holott a’ bő adakozások évek óta halomra gyűltek. Elmentünk a’ 
kereszthez, mellyen túl szerzetbeli nem mehetett, mert a’ ki belépett azon, 
szülőföldét többé meg nem pillantó; figyelmessé tettem a’ kereszt alatti 
kőrakásra, mellyet átmenő keresztények egyenként hordanak össze, hogy 
ott kápolna építtessék: mi is dobtunk egyetegyet. A’ sűrűben felkerestük 
a’ helyet, hol régiebb kolostor állott az első vértanúság minden kínzásai
val. Onnan a’ remete sziklaüregébe értünk, elmondtam annak legendáit, 
az esztendei bucsujárást kinövéseivel, az utolsó remete bujdosásait; végre
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felkapaszkodtunk a’ kopár hegyoldal lapos sziklával borított hamuszin gö
röngyein, ’s csudáltuk a’ mulató természetnek öszvérkörmök nyomához 
hasonló sziklametszéseit, néhol mintha megbotlott volna, a’ térdelő öszvér 
két lábának egész lenyomását ábrázolja, a’ néprege azt tartja, hogy a’ 
megváltó erre utazott; szavaim hitelére épen egy pór ment keresztül, ’s 
a’ szentnek hitt nyomot megcsókolá.

A’ délutánra a’ vidék topographiai ismertetését osztván el, fák árnyá
ban értünk fel egy magánosán álló hegytetőre, meghatároztuk előbb a’ 
keletet és nyugotot, megszabtuk az öt világrész fekvését , a’ főhatalmak 
székvárosainak égpontjait, míg bejöttünk a’ hazába, átczikáztuk a’ gaz
dagságában, a’ bőségben fuldokló alföldet, követni akartuk a’ zabolátlan 
folyók kigyózásit, míg mindinkább közeledve az előttünk elterült völgy
ben valánk, neveztük a’ fehérlő faluk százait, a’ pirosló kastélyok birto
kosait , végre magára a’ helyre szorítkoztunk, mellyről fürkésztünk, öt 
kiálló szikla van ott, egy nemét a’ térképnek, a’ mi hibázott, a’ képzelő
dés egészítvén ki, a’ nap emlékére öt világrésznek neveztük.

Kirándulásinknak senki nem örül úgy , mint Tereza, boldogságának 
tanúi nincsenek, kik azt irigyelnék.

8. VIII.
Mára a’ növény ország volt határozva. Utunkat az erdő vágás kimet

szett során vettem, értekeztünk erdészetről, míg egy tág völgy mezeje 
nyílt meg előttünk a’ laj^ályokon, nem ismert buja vegetatióval, gyógy
szereket gazdagon termő növényeivel, a’ tavasznak epervölgye, az ősznek 
virágkertje ; a’ méhek mézet szedni járnak ide messziről, bokorról bokorra 
a’ legtarkább lepkék szállongnak, kis madarak zengnek szebbnél szebb 
énekeket az ég felé, illatos virágkelyhek feslenek, míg ittott az alján kí
gyók sziszegnek; de azért körülmentünk a’ völgyön, hisz’ az egész felület 
csak az emberi élet utánképzése. Mikorra hazatértünk, herczegi kert dí
szére válandott mezei virág-füzért hoztunk magunkkal.

A’ negyedik félnapon a’ történeti nevezetességekre került a’ sor. 
Menet közt elkezdém a’ népvándorlási időt, utóbb az árúszerződést, mellyel 
a’ haza e’ hegyek közt olly olcsón megvásároltatott; egy nyilás épen az 
alattunk fekvő várost engedte megpillantanunk, elősoroltam a’ pártokat, 
a’ kényurakat, mellyek utczáin zsarnokoskodtak; míg a’ hegyoldalra felérve 
láthatárunkon egy vár maradványai tűntek fel, szóltam a’ gyilkosárulásról, 
mellynek urai birtokát köszönik, folytattam regéimet a’ középkor rablásai
ról, a’ katona-fogdosást ott említém meg, hol az ösvény kis letiprott 
szabad térre vezet, honnan éjjel néha tüzek lobognak, ’s a’ nép ma is szö
kött katonák nyughelyének nevezi; innen egy bizonyos helyre jutánk, hol 
nem rég egy születésénél nagy férfinak a’ máglya örömtüzzel égett, ez is 
a’ hátramaradt középkori sötétségek egy fekete foltja. Az utat vissza a’ 
legvadabb sötét rengetegnek választottam, ’s hogy az átfutott zordon jele
netekből valami valóságos is legyen, fatolvajokkal találkoztunk.
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Most éjjel szobámba zárkózva gondolatimmal, Reginát egy örvény 
felett találom, mentül biztosabbak lépései, ő maga annál ingadozóbb, feje 
szédül, keveset szól... Tán akaratlanul az utón vagyok, mellyen kebléhez 
juthatni. . .  Nem ! én nem leszek az a’ megboszuló!

9. VIII.
A’ városban hetivásárt tartván, az arra menő hegyi lakosokra for

dítottam figyelmét. A’ forrásoktól a’ partra mély út visz, melly vásárút- 
jának neveztetik, azon ballagtunk felfelé, ’s minden lépten találkoztunk 
hegybeliekkel, kik valami apróságot vásárolni sietének, mert mi eladni 
valója volna a’ nyomorultnak ? mig egy asszony jön elénk baromfival, az 
ispány keveset adogált, ő a’ városban többet reményi, isten vezérelje 
szerencsésen ! Jön egy szegény paraszt, az uraság ügyészéhez megy pa
naszra, mert a’ tiszt csigázza, isten vezesse sikerrel! A’ legutolsók közt 
ment sápadtan betegségtől megtört erővel egy ifjú gazda az orvoshoz, 
isten könnyitsen sorsán! Többé senkivel sem találkoztunk; de az erre 
járók annak több nyomorúságai jöttek eszünkbe. A’ dombon, melly mint
egy fele út, leültünk, ’s a’ hitvány két falu szalmaviskóira tekinténk, csak 
néhánynál fústölgött: beh kevésnek lehet főtt étele; illy komoly eszmék 
közt visszafelé indulánk, reggeli találkozásaink is jövének lassan, vitte 
kiki apróságát, csak a’ falu zsidója hordott maga és szolgája min
denekkel telt bátyút; az ismerők közül első jött az asszony, olcsóbban adta 
el baromfiát mint otthon adhatá, de sót kelle vennie; jött a’ panaszló 
pór, örvendve az ügyész iratának,pedig az a’ tisztnek meghagyja, hogy 
kalodába zárassa a’ panaszolni merészlőt; végre len majd nem a’ források
nál leltük a’ hidegtől didergve az ifjú gazdát, hogy az orvosnak nem volt 
ideje vele vesződni. Szegény nép, rebegék ajkaink az ebédnél, mikor jön 
el a’ te országod ?

Az utolsó félnapra tartottam fel a’ legszebbet, mit nyújthat a’ tájék, 
a’ legmagosabb csúcsróli kilátást, mellyel csak a’ tenger végetlene, ’s a’ 
volcánok cratere vetélkedhetik. A’ mint reggeli sétánkon a’ szomszéd lako
sokkal foglalkozánk, most néhány személyt közvetve magunkba szál- 
tunk ; Regina nehány bókot mondott , mellyet annyival illőbben 
viszonzhaték, mert szavaim legalább igazak voltak. A’ minő nagyok
nak éreztük magunkat utunk elején, annyira eltörpülénk a’ hegytetőre 
közeledve, mig végre o tt, honnan tovább nem lehetett, egy szilárd por
szem valánk ahoz, mi alattunk látható volt. A’ legemelkedettebb ponton 
Reginát egyedül engedtem állni lelkének egész felsőbbségével, ő soká 
volt elmerülve gondolataiba, én is némán felette tűnődtem; három néze
tével hasztalan igyekeztem megbarátkozni, erővel öregebb akart lenni a’ 
valóságnál, holott a’ virág legszebb nyíltságában diszlett; semmikép sem 
akart férjhez menni, holott a’ legnemesb lelkű nevezetes férfiak állottak 
már kérői sorában, és mindenkép keresett ártatlanságának öntudatában 
alkalmat a’ világ rágalmához, mint most is már velem harmadnapja . . . 
Mintlui tűnődő homlokomon olvasta volna kétségeimet , felém jön, ’s kö-
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vetel itt a’ szabadon maga felett szabad ítéletet. A’ felszólítás nem lepett 
meg, mert azért, bogy csak néhány napja szólottunk, mi már rég ismer
tük egymást, leikeink, kebleink rokonúl már rég találkoztak; sőt az est 
felfedezése után vártam azt, a’ hiúság e’ pillanatát, mint betegnél az orvos 
várja a’ lázt, mellynek be kellett következni.

— Ön a’ vakandoktól, a’ földalatti munkástól kérdé: ha vájjon 
süt-e a’ nap! válaszolóm, de minthogy akarja; ám legyen ! Lássa: száza
dok óta járnak a’ tetőre lenézni, még mennyien jövendnek , azért mégis 
valamennyien szépnek mondták és mondandják a’ kilátást nemde?

Regina nem értette.
— Hiszi-e , folytatóm, ha a’ nap közelebbről ragyogna, mostani 

távolságán foltjai volnának?
Regina még sem értett.
— Látja ott ama nagy madarat, kérdém, melly len a’ sik felett rep- 

des? a’ természettanban kányának nevezik, pedig ma repült ki először 
fészkéből tán.

Regina még most sem érte tt, érthetőbben kelle szólanom.ö O 7
— Hiszi-e , hogy gyakran a’ mi czélnak mondatik, csak eszköz az 

életben ?
E’ szavakra Regina halványuló arcza mutatta a’ megilletődést, de 

hiszen ő parancsolta. Vagy öt perczig nem győzte le keble zajgását, ’s én 
sejditeni kezdém, hogy ő mindent feddhetlen múltján épit, mig én kétes 
jövendőjéből vettem a’ jóslatot. Regina szép szemeit az égre szegezé, ’s 
én kényeket vevék észre azokban gyöngyözni.

Hazamenet kérdésimnek engedve vallá meg , hogy fájt tapasztalnia, 
mikép már a’ világ jobb gondolkozásul is igy ítélnek felette. Akart még 
többet mondani, úgy látszott egy titka néhány szavában mindent eloszlató 
erőt hitt rejleni, de illy nyilatkozathoz nagyobb bensőség kellett; én 
megelégedve a’ véletlenül vett elégtétellel, igen hideg voltam,’s ő elhallgatta.

Alig hogy a’ kert terebélyes hársa alatt eldobtuk a’ vándorbotot, szo
katlan valami. . .  a’ szerelmes pár jött közibénk hibázó elemmel, boldog
sággal. A’ szülők engedelme megvolt, az összekelés napja kitűzve, Regina 
nyoszolyóleány, ’s nekem a’ távozónak meg kelle ígérnem a’ baráti szolgá
latot: eljönni. Örömmel, bár mulasztással. Két kérést nem lehet megta
gadni , a’ szerelmesét és haldoklóét. 19

19. VIII.
Az összekelés helyévé a’magános kápolna választatott, melly elhagyva 

néz le a’ messze völgybe a’ legközelebb falu feletti hegyemelkedésről. A’ 
minő rég nem nyíltak meg ajtai, úgy nem is volt arra méltóbb érzet, melly 
ismét átlépje küszöbét, komoly maga, mint az elhatározás, melly a’ me
nyegzőt eredményező, mintegy tolmácsolva az ünnepélyes lépés múltját 
és jövendőjét. Hajnalban indultam, hogy oda érjek; már láttam a’kápolnát, 
többször tekinték fel, hasztalan, nem volt ott még senki; a’ nap már dél
pontjához a’ kiszabott perczhez közeledett, még sem vehettem ki embert
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körülötte. Aggódva kettőztetém lépteimet. A’ kápolna küszöbén Reginát 
találtam igéző szépségének egész pompájában; egyedül, hogyan is mehe
tett együtt a’ többivel ? a’ nászsereg telve hittel, reménynyel, szeretettel, 
és ő minden h it, remény és szeretet nélkül.

Regina hitte, hogy eljövök; mintegy hoszabb merengő megállapodása 
következtében nekem jobbját nyujtá, meleg érzéssel szorítá meg adott job
bomat, hangjának egész bensőségével mondván e’ pár szót:

— Meggondoltam, igaza van!
Míg agyamban a’lefolyt hét múltját, az utolsó együttlét végpillanatit 

átszárnyalhatám, a’ násznép megérkezett. Öt személyt ismertem valamen
nyi közül, annyian voltak, kik süvegeitek,egy sem, ki karjaim közé borúit 
volna; Regina kézszorítása után éreztem-e volna karjaim közé, habár ma
gát az egész emberiséget?

A’ mint a’ pap az áldást mondta felettök, a’ nap a’ legmagasabban 
állott, boldogságuk tetőpontján. Minden lépéssel a’ kápolnától mintha 
egy rojtja hullott volna a’ díszruhának, melly a’ beteg testét fedte. Nagy 
kebelnek kelle lenni, melly annyi örömöt, annyi boldogságot egyszerre 
befogadjon. Hisz’ a’ lélek magasztaltsága a’ mint meghozza, úgy felbontja 
a’ test, a’ vér, a’ sziv nyugodalmát. En aggódtam az ifjú pár sorsán.

Azonban a’ lakoma vigan folyt, csak ketten nem osztók a’ menyegzői 
zajt, én meg Regina; a’ vigadók arczairól úgy rémlett, mintha egy üldöző 
daemon kárörömmel mosolygott volna a’ halandók felett, kiknek annyi 
sem adatott az isteni szikrából, hogy legalább néhány óra előtt előre tud
nák meg a’ jövendőt.

Tereza és férje visszavonultak, a’ vigalom még mindég folyt; a’ 
tálak leapadhatlanok, a’ poharak kiüríthetlenek voltak. Most este a’ csil
lár világánál az a’ sok öntudatát vesztette arcz még rémületesebben tűnt 
fel komoly képzelődésimnek. Regina észrevette zavaromat, beszédének 
érdekességével tette elszenvedhetővé azon fagyasztó hőséget, melly ide
geimen át átfutott a’ társaságban. A’ küzdelmeket beszélte, mellyekkel 
önállóságát kivivta, általában olly bizalmas, olly beszédes volt, mint 
soha eddig; felfogtam jellemének egész tiszteletreméltóságát, csak az 
egyet nem, hogyan maradhatott annyi nemes kebel, annyi könyörgés, 
imádás ellenében hideg . . . érzéketlen . .  . valamennyit meghódítni, és 
maga soha le nem győzetni, az még megfoghatlan vala előttem.

— Lássa, mond erre Regina, én egy bűbáj varázs hatalma, oltalma 
alatt állok. —

Rég nem izgatott fel annyira valami, mint a’ titoknak fátyola, ő 
megsejtette, ’s folytató:

— Ám hallja: a’ szomszéd megyében beigtatási ünnepély volt, én 
ott valék barátnémnál, az ablakban ültünk, éppen a’ fogadtatásatási disz- 
menet vonult el alattunk, százan , ezeren mentek, egyen sem akadt meg 
tévedző tekintetem, már a’ hintók sora közeledett, ’s az előtt egy marok 
lovagcsapat jö tt, vezérök délczeg paripája ágaskodott, ugrásokat tett a’ 
lég felé , hogy majdnem sikoltottam a’ veszély miatt, melly éltét minden



335

pillanatban fenyegeté, barátném képén ellenben kedves meglepetés színe 
ömlött el, szemei örömkönyekkel teltek, ’s egész arczát az öntudatos 
bizalom vonásai jellemzék, mintha bizonyos lett volna benne , hogy a’ 
lovag dicsőén megüli paripáját. Felpillantott; a’ kivont aczélon a’ nap 
sugarai tükrözvék, de ránk szegezett fekete szemeinek világa azoknál fé
nyesebben csillogott, a’ nemzeti öltözetben úgy rémlett előttem: ős Árpád 
idejéből egy deli barna levente száguld el, igy képzeltem álmaimban a’ 
férfiasság tökélyét. . . . Soká néztem utána, nem láttam egyebet, sze
meim a’ fordulatnál akadtak meg , mellynél eltűnt, már az utcza is üres 
lett, midőn észrevevém, hogy egyedül vagyok. Barátném karszékben ült 
merengve, megragadta kezemet, ’s reszkető hangon mondá: „Azon ifjú ... 
te nem tudod ki a z . . . azon ifjú, ő az, ki egészen ismeretlenül lépett fel 
boszulója férjem becsületének, ő az, ki értem a’ mély sebet kapta, nem 
láttad a’ vágást arcza hosszán? és mind ezt a’ nélkül, hogy azóta csak egy 
szóval meghálálhatám!“ Ledőltem a’ más karszékbe, ’s merengtem a’ ne
mes önfeláldozáson. Hat éve annak, azóta nem láttam, de az egész idő alatt 
valahány könyörgő férfi jött felém, csak vele hasonlítám össze, ’s Istenem, 
mennyire állott valamennyi alatta, szemükbe kelle kaczagnom, ’s lássa, 
nevessen ki bár, de ez ideal, ez a’ titkom, ez volt védszentem . . .

Alig végezte szavait, a’ felső folyosó sötét hosszából a’ menyasszony
nak segitség után kiáltó hangja hallatszott; mint a’ vészharang megkon- 
dultára futottam a’ hang után, a’ látvány szörnyű volt. Ott feküdt a’ vőle
gény görcsös vonaglásokban, mellette arája mintegy életet lehelve rá, 
megragadtam balját, ütere a’ szívvel hangosan és sebesen dobogott; egy
szerre felrántá homályos szemeit, fel akart emelkedni, de visszaesett, ’s 
bánatának egész mélységéből, erejének minden megfeszítésével kiáltá:

— Tereza . . . Tereza . . . meghalok!
Kezei kezeinkben merevedtek , ’s szive megszűnt dobogni; életének 

boldogsággal túlterhelt láncza elszakadt, mint a’ hangszeren a’ húr, ha öröm
ittas vagy kétségbeesett kezűk feszítik tú l, az mindegy, el kell szakadnia. 
A’ boldogság úgy megkívánja áldozatit, mint a’ boldogtalanság, ’s ha bi
zonyos fokot meghalad, kárhozatnak kell nevezni.

Mikor az éjben elhajtottam, félbeszakasztott foglalatosságom helyére 
visszasietve, Regina rég nyugodott, ha olly lelkeknek is van nyugodal
muk. Tehát ő azt hitte, hogy jellemének legyőzhetlen oldalát tárta fel 
előttem, pedig Achilles a’ hüvelyt fedezte fel, hol egyedül férhet hozzá 
a’ fegyver. Az ifjut nem nevezte, de a’ beigtatási ünnepély gyanított lo
vagét a’ párviadalról azonnal megismertem ; hogy Arthur barátom jó ko
csis , lovag, vivó , úszó, öklöző, azt tudtam , de hogy egy nem minden
napi nő ideálja, az csak most esett értésemre. Istenem! ennyire mikép 
csalatkozhatott ? hova tévedett ? de hiszen, ha szólott vala vele , az teljes 
lehetlen leendett. Az éj sötétében tervet forraltam; esztelen ki tán feledem, 
hogy a’ ki ragyogott, azt már fényének tüze emészté, hogy gondolkodni 
’s azután boldog lenni két összeférhetlen, ’s egymást nem követhető álla
pot , hogy évezredek, népmilliók vallásai hazugságokon épülnek, ’s az 5
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hite máson nem emelkedhetett, hogy sok lélek nagysága egy előitéleten 
nyugszik , ’s ha az összedől, romjaiba magával rántja az egész jellemet. De 
megkísértem. A’ héten párbajomnak kell lenni, kit választhatok inkább 
segédül, mint az országszerte híres vívót; tudom, hol mulat, oda rándu- 
lok, a’ legjobb ürügy Arthurt a’ vidékre hozni. Illy szolgálattól soha el 
nem vonja magát, az ellenfélt esni vagy vérzeni látni kéj neki, kár a’ mu
lasztásra , tápláló a’ további életre.

25. VIII.
A5 párbaj úgy ütött k i, mint kívántam: reszketett, szemei kápráz- 

tak, nem talált, ’s én a’ levegőbe lőttem, sajnáltam volna. Alig beszélhe- 
tém rá segédemet, hogy a’ hegyek közé ránduljunk; szerencsémre egyik 
paripám olly rakonczátlan, ’s annak zabolázása költötte fel kedvét. Dél
ben volt dolgom a’ pezsgőpalaczkokat előtte eldugni; utoljára azt hiheté 
Regina , hogy szántszándékkal itatám le : pedig istenemre egy jellel, 
hanggal nem árulám el, azt sem tudá, hogy találkoznak. A’ fasürüben 
jártas szemem távolról észre vévé Reginát, ki a’ kereszt alatt ült, nem is 
sejtve, hogy álmainak képe közeledik, a’ deli barna levente ős Árpád 
idejéből ágaskodó ménlovon: megsarkantyuztuk paripáinkat, ’s a’ kereszt 
alá habozó nyugtalansággal, horkoló üdvözlettel érkeztünk.

Reginát megpillantva, látszott barátom felfogni, itt hogyan lak- 
hatám; mellém ugratott, a’ kengyelbe szoritott, ’s lesütött szemeim 
alá kaczagott olly hangosan, hogy meghallhatá, de ő elhalványulva állt 
a’ tán rég óhajtott pillanattól.

Leszálltunk. Bemutattam őket kölcsönösen. Regina gyanúsan tekin
tett rám, de arczom derültségén, homlokom nyíltságán olvashatá, hogy 
csalatkozik; kezem őszinte szorítása biztositá, hogy jó szándékban járok.

Barátom fütyörézve csapkodott korbácsával lovar csizmáira.
A’ kereszt megett néhány elhagyott sírdomb van; a’ kiket éhség, 

betegség tört meg erejükben, ’s a’ hegyi ösvényeken aléltan találtattak, 
temettettek, ásattak el névtelenül; most egy uj sírt láttam közöttök friss 
gyeppel felhantolva, a’ keresztre támaszkodott Tereza bútól meghajlott 
fejével, mint a’ gyászfűz kesergő ágaival, az élő nefelejts a’ sírra ültetve, 
míg hullatott könyeiből tavaszszal kék nefelejtsek lepik el.

Barátom minden kegyelet és könyör ellen kaczagni kezdte.
Regina a’ hely szentségét féltve, inkább szobáiba hitt; követtük. A’ 

lépcsőn sarkantyúival majd eltépte Regina ruháját; a’ szobában a’ pam- 
lagra dobva kerek kalapját, amúgy sárosán a’ bársony karszékbe neheze
dett. Beszéltünk mindenről, csak arról hallgattunk , mi a’ lélek világához 
tartozott: szólottunk vadászatról, lovakról, fürdőbálokról, végre párba
jokról, előhozta a’ reggelit, ’s esztelennek nevezett, hogy ő belé sütötte 
volna kegyelem nélkül. Regina megemlíté nemeslelkű feláldozását barát- 
néja körül, ő megvallá az igazat, hogy csak vért szomjazott. így estek le 
önként és egyenként azon bűbáj fátyolai, ’s azzal látám dőlni a’ választó
falat Regina ’s a’ világ közt.
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Kissé elmentem az ollv soká és olly sokszor elhagyott szobámra: magok
ban hagytam őket. Yisszajövet az uralkodó csendről. Regina kedvetlensé
géről gyaníthatám. hogv barátom a' beszédek végénél kezdte elejét. Regina 
kötött, nagy pusztulásnak kelle belsejében dúlnia, hogy illy hitványságban 
keresett menedéket. Theára terítettek , de barátomnak nem volt maradása; 
Regina tartoztatott, Arthur szépen megköszönte a’ szörpöt, ’s engedelmé- 
ből inkább a’ táczán álló rhumból hajtott le egy kortyot. Mentünk. Regina 
szemei meredtek, lépése oll v nehéz le tt, hangja érthetetlen.. . Tán tőlem 
akarta kérdezni: miért cselekedtem igy? • • •

5. IX.
Messze jártunk.
Az este hintámat az országúiról haza küldtem, magam át a’ réteken, 

a’ malomnál. . .  gyalog akartam átszelni a’ bérczet, biztam lábaimban, 
biztam helyemlékimben. Csak igy érheték fel még tegnap, és én kiváncsi 
valók viszontlátni Reginát. Egyszerre bevonult az ég, zivatar emelkedett, 
’s én ösvény nélkül járatlan erdőkben. Olly sötét lett, hogy minden lépten 
fába botlottam, ütődtem, a’ zápor vert az ágakról, a’ hegy ködös csúcsá
nál tovább mennem lehetlen volt; ott az elhagyott kerülő kaliba lebujában 
töltöttem az éjt. Ma reggel egészen átázva, fázva értem szobámra.

Reginát már nem találtam , nem lakik itt többé; cselédem beszélte, 
hogy roszul érezte magát, szemei kisirvák, nem volt maradása; egyszer 
szobámba jö tt, ’s Íróasztalomon volt jegyezve kezevonásával: „Miért nem 
hallgattam belsőm szózatára? miért nem kerültem önt? és mé<r ma is bol-ö  o

dog . . . elégedett . . . érzéktelen lehetnék.“

10. IX.
A‘ fák levelei sárgulnak, hullnak. Terezát is anyja elvitte rokonihoz, 

egészen magam vagyok a‘ fonnyadó természettel betegen. Nincs, kivel 
beszélnem, csak a’ halottakkal. Alarcz , csalódás nélkül tetszik az élet 
nekem egész leplezetlen szomorúságában. Néhány hétig még itt szeretnék 
maradni.

25. XI.
Ma három hónapja láttam Reginát utószor, vájjon ő jobban van-e? 

Igaz-e , hogy mélyen sebzettem keblét, ’s alkotója valók egy kínos nyug
talanságnak, inelly a’ béke, a’ boldogság egész honát rombolta szét?

5. XII.
Betegségemből ma keltem fel először, tán ma sem kelek fel, hanem 

hallom, hogy Regina tegnap férjhez ment; pedig választása olly pimasz 
férfira esett, kit valaha maga elé nem bocsájtott volna. Oh hogy inkább, 
mint Arthur mondá, lelőttem volna! —

30. XII. 1846..
Beszélik, hogy az uj házasok nem a’ legszebb összhangzásban élik 

napjaikat; kárörömmel mosolygó pajtásim dicsekvésiből érthetőleg ki-
22
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vehetem, hogy a’ mi alávaló rágalom volt, már is keserű igazság 
lett.
/ Arthur minden lépten városunkban van. . . .

18. I. 1847.
A’ tegnapi tánczvigalomban két igen Ízletesen öltözött álarcz jelent 

meg. A’ ruházat a’ párizsi operabál díszére válandott, ’s a’ termet az 
olympusban helyet foglalhata. A’ mint beléptek, ajakról ajakra szállt a’ 
két divatos név, Arthur és Regina. Méltók a’ kihalt görög szobrászat
nak mintául szolgálni. Reginát még soha olly dicsőnek nem tapasztaltam. 
Különösen a’ felbontott márvány váll és mellre szabadon elterülő gazdag 
hajfürtjei barna fénynyel, kábító illattal elszéditék a’ bár jéghideg tekinte
tet; jó hogy e’ szép fejet az álarcz fedé, különben leborult volna előtte 
a’ sokaság, mint istennő előtt. Csemegéket osztogattak szét, Regina ka
lapomba vetett egyet. A’ czukor iratba volt göngyölve, nem olvashatám, 
zsidó írás volt. A’ velünk mulató rabbi magyarázta, hogy az a’ bibliából 
a’ birák könyvének XYI-ik czikke 17-ik vers az ismeretes történetből 
Sámson hajáról és Deliláról.

— A’ történet egészen hasonló a’tiedhez, mondám Reginának, hogy 
mellé juthattam.

— Még abban is hasonló, mond ő , hogy a’ titkot te leplezted le, és 
mások élnek vele vissza.

Értem. -------——-—-—
20. I.

Regina férje estenként a’ casinoban wistezik, ma elmegyek a’ ház
hoz , és Reginát meg . . . látogatom.

Ott voltam. Az előszobában az inasok mosolyogva néztek egymásra; 
a’ vendégteremben a’ kandallónál Arthur bouldoghja feküdt, visszafordul
tam. Csak most eszmélek fel, mit miveltem !

Az éjjel barátaim zenével tiszteltek meg, ’s egy ifjú virágos beszéd
ben ünnepelt, mint arszlánszeliditőt, mint az adott szó lovagát, a’ ki őket 
megboszúltam. A’ vad kaczaj felköltött álmomból.

— Regina! sikolték a’ feszülethez borulva, meg akartalak menteni
és elvesztettelek! An t o n y .

AZ ALFÖLD NÉPÉHEZ.
T i, kikért teremnek a’ búzakeresztek 
’S rózsává pirított fehér czipót esztek,
T i a’ gazdag alföld édes gyermekei!
A ’ felföldre is jó néha tekinteni.
Tudom , böcsmérlitek a’ görbe tartom ányt, 
Nem adnátok érte egy jó pipadohányt;
A ’ patkót sem állja vad lovatok lába,
A’ kereketek sem tanult kalodába.
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Tudom, szeretitek láttii a’ kék eget,
A’ napot, hogy’ ül el tekenöje megett 
’S a’ csillagokat , bár meg nem olvastátok,
Egy hiján szemlélni mintegy átallnátok.

Szerettek a’ síkra heveredni hanyatt,
Kalap lévén vánkos a’ fejetek alatt,
Nézni a’ fiastyuk ’s gönczölszekér felé, 
Ollykor-ollykor el is andalodni belé.

’S ha néztek fölfelé, néztek ba lra , jobbra ,
’S nincs egy földi fűszál, melly rátok hajolna,
’S mindenütt, mindenütt csupán eget láttok:
T i is égben vagytok akkor, azt tudjátok.

Szeretitek látni a’ szép hajnal tövét 
Hol a’ kerek földhöz tűzi bársony-övét;
Legszebb, legpirosabb ott az ég almája,
Púpos hegy körösleg el nem harapdálja.

Hát mikor f é l  szemmel egyenest néz a’ nap 
A’ sík puszta szinén, mint örültök annak!
Ugy-e attól félti és azért néz széllyel:
Nem pattant-e rajta egy domb akkor éjjel?

Szerettek ti mindent, és örömmel tölti 
Sziveteket minden a’ mi csak alföldi, —
A’ puszták havasát, a’ fehér gulyákat,
A ’ puszták tengerét, a’ szép délibábot;

És a’ mozgó tábort, a’ nyeritő ménest,
Melly elláthatatlan az ember szemének,
— Mert csürhe nálatok, nem ménes , a’ neve 
Ha napi járó föld nincs a’ kerülete ■— ;

A ’ szép sík földeket, egyenlőre szántva ,
Mert ti nem szántatok dombos bogárhátra;
A ’ zöld vetést, -mellynek széle-hossza nincsen 
És az áldást rajta , ha megadta isten.

Mindezt kedvelitek igen-igen nagyon,
Mivelhogy e’ dolog véretekben vagyon ,
Mert alföldi magyar , nem tó t, a’ véretek;
Mert tej-mézzel folyó lakhelyet nyertetek.
Nem volt e’ mindig igy. —- Nem a’ békés rokon , 
Hanem ellenség já rt térés pusztátokon,
Elvetett az ember, de nem takart soha,
Lábán nyomtatá el török, tatár lova.
Elnyomtatta, mondom, sőt el is vetette,
Vadul termett aztán más idén helyette,
Szegény bujdosóknak vadul termett annyi,
Hogy hosszabb kín után tudtak éhenhalni.
Sokszor annak, a’ kit utóiért a’ halál,
Kizöldült szájában a’ kövér búzaszál,
Jö tt utána másik, a’ kalászt leszedte 
É s , az istenadta, elhalt, míg megette.

22*
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Hiszen hallottátok a’ f u tá s n a k  h íré t:
Futott ám a’ gyáva, mert féltette bőrét,
De kemény csatára keltek az erősek,
Zsíros földeteken elhulltak az ősek.
Nincs is más hegyetek, mint sok olly t esthalom,
Kikben egy egész had eltemetve vagyon:
Mikor már kikezdte farkas, holló, kánya,
Török és magyar test egy gödörbe hányva.

Akkor a’ széttépett seregek foltjai,
Kiket az ellenség hagyott hírmondani,
Kerülék a’ pusztát, a’ perjés parlagot,
Délibábján k ívül, kit minden elhagyott.
Mentek , felkeresték azt a’ sziklatetőt,
Hol a’ sas kinyúló csupasz kövekre k ö lt,
Elzavarák a’ sa s t, tojásit megették 
’S fészke helyén váruk alapját vetették.

Illy sziklavárakban maradt meg a’ csira,
Melly most az alfóldön buján hajt annyira ,
Mikor rozsda vert ki sa rló t, ekét, kaszát 
’S éhen, szomjan védte a’ magyar hazát.
A zért hát engemet ne mondjatok tótnak ,
H a beszélem néha dolgát hegylakóknak:
Adja bár az isten , hogy síkon és hegyen 
Magyarország népe tiszta magyar legyen!

A r a n y  J á,n o s.

LÁZAS ÉJ.
H át mégis éj van ? . .
Arczomról tűzveríték hull,
Lelkem testem elfáradt a’ küzdésben,
A ’ fájdalom olly régen d ú l! . .
Éj volt, midőn szemem lezárták 
Az álom harmatujjai 
És most is é j , mikor felzaklatának 
A ’ forró vér hullámai! . .
K i nyitja meg kapuit a’ hajnalnak ? !
Eredjetek,
Imádkozzátok égre a’ napot,
Vagy költsetek
Életre minden csillagot
. . . . .  Oh megöl ez a’ sötétség! . .
Egy szó t, egy légy-dongást se’ hallok,
Kívül belől halotti csöndesség! . .
Csak a’ szél zúgna legalább,
Vagy ebvonítást hallanék . .
Vagy csak az óra ütne már ! . .
De még az éji őr se’ jár.
N incs, nincs egy moczczanás egész világon . . . 
Elborzadok e’ szörnyű némaságon . . . .
. . . .  Milly kép leng ott előttem a’ falon ? . .
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Nézd, nézd . . hisz’ él az, sőt játszik velem,
Közelget hozzám . . már itt . . . ah fejem ! !
Milly láng ?. milly zugás ? milly vad fájdalom ? . .
Ki tud ja , míg az óra egyszer ü t ,
Nem halnak-e el kínaim ?
’S nem szünnek-e azokkal együtt 
Ja jt jajra nyögni ajkaim? . .
Az élet és kín egygyé forrt ik er,
Két ága egy virágnélküli fának . .
’S midőn az életág elszáradott,
Egyszersmind vége már a’ másikának . .
. . . .  De hát a’ szenvedés után 
Az lesz a’ jutalom csupán ,
Hogy majd ha földbe tétetünk,
Annak dühös hullámai
Nem játszanak többé velünk ? .
— Mért tettem akkor olly sokat 
Sugalatodra benső valami?
Mért nem tudtam követni másokat 
Tekintvén mindenben, hogy haszna mi?
Barátság, tudomány, jóság, hűség,
El véletek! el veled semmiség! . .
El véled akkor, gyönyörű erény,
Te legnagyobb csaló a’ föld terén ! .
. . . .  H ah ! nézd, milly angyal ez ! ?
Te vagy kis szőke csillagom,
Megtetszik , hogy sírban valál,
Megtetszik halvány arczodon . . .
J e r ,  j e r ,  ne bánd, hogy könyezek,
Könyeim hadd omoljanak!
Szólj . . mért állsz olly némán szerelmem ? . .
Vagy . . oh hisz’ a’ holdfény játszik velem.
Kiszállt a’ hold gyász tengeréből 
’S rezegted halvány sugárát 
Szobám falán az ablakon át . .
Nappalt hazud, pedig még éj van 
’S mély hallgatás viraszt 
A’ szendergő világ felett,
Mellyben a’ kín és fájdalom 
Van ébren , kórfiú , veled!

L é v a y J  ó z s e f.

ROMOK A’ TISZA PARTJÁN.
(Vége.)

„Lovag, barátom! — szólt az ősz — jól mondád, a’ próbaév le tűn t,’s 
’s magad méltóságodhoz illőleg viseléd; — Óh nem v o lt, és nincs szentebb 
óhajtása már már elalvó életmécsemnek, mint téged Ilkával oltár előtti eskü 
által egyesítettnek lá tn i; de te ifjú vagy, kinek több van még hátra tenn i, és 
szenvedni, mind eddigi napjaid futó perczeket nyujtának. — Nem tartok ne
ked erkölcsi oktatást — mert a’ fiatal kebel szüntelen mozgékony tüze önká
rával erre fogékonytalan, ’s az oktató ész irányt adó hangjai csak szunnyadó 
fülek zárt bástyái mellett osontnak el. — Kelj fel lovag, ’s gondold á t, hogy 
az élet hosszú lehet; hosszabb, mint tán idővel akarnád; hogy körülmények
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szabályozandják tetteid; hogy bájos szépségeket látsz, látásuk vágyakat ébreszt 
lelkedben, fellengzőket, ’s tán elérhetleneket, de igen is alkalmasokat arra, 
hogy honodban hontalan, érzéseid közepett érzéketlen, házi boldogságodban 
idegen, és képzelt szerencsétlen légy! — Mondd — ha mondhatod: fogod-e te 
Ilkát mindenütt, és mindenha szeretni? — De ne szólj! tudom: felzúdult 
érzelmeid i g e n t  esküdnek, mellyen a’ jövendő tagadászászlót loboghat. 
L ásd ! én öreg vagyok, a’ lélek csak éjeli tanyára jelenik meg idomtalan csont
romjai közé; nincsenek javaim , légben úszó vágyaim, mik e’ puszta lét bol
dogságkergető perczeihez mézes madzaggal csatolnának; de van fájó lel
kemnek egy megbecsülhetlen kincse, mellyet becsületes, szilárd kéz birtokába 
szeretnék letenni; — hogy hajdan, midőn már nem leszek, — midőn e’ ki
aszott b ő r, és csonthalom sovány eledelül szolgáland a’ föld gyomra csalódott 
férgeinek, mert ezek is csalódnak, ha kövér hustömeg helyett velőtlen csont
szárak jutnak osztályrészükül; hogy ekkor majdan e’ lelkem neveltjének pa
naszos jajjai ne hassanak le a’ hideg sír büszhödt fenekére nyugalmam zavarni, 
— ha még is van nyugalom ott, hol undok mászók tábora éles fogakkal rág
csálja, ’s mohó étvágygyal nyeldesi porló teteminket — ’s hogy ne zaklassa
nak fel újra e’ szenvedés országába mint jogkövetelő ijesztő kisértet meg-meg- 
jelenni.“

„Szent atyám ! — felelt a’ lovag — mindég tiszteltem benned az em
bert, mit az ész fényben lobogó szövétneke egy fokkal felülemelt a’ körötted 
mozgókon, — engedd, hogy szeressem, hogy bámuljam most az apát, kinek 
szivvére iránti elfogultsága méltán lehet a’ jelen , ’s jövő kor minden apáinak 
példányiskolája. Atyám , ha e’ szívbe tekinthetnél , ha egyszerű tábláján 
olvashatnád a’ bevésett — sem az idők vas foga által le nem rágható, sem szerencse- 
csillagunk felé tornyosult fellegek kénköves|esője á lta lié  nem mosható — betűket, 
mellyek egy szenytelen, örökre „ s z e r e te m “ szóba olvadnak; lelkedet nem 
hálózná a’ jövendő sötét aggodalma. — Oh igen, én szeretem Ilkát az örökre 
hű szerelem kitűnő, viruló tavaszával, — szeretem : mint sas a’ napfényt, ’s 
mint élet a’ boldogságot. — Légy nyugodt szent a ty a ! mig életem perczei 
számlálják bennem a’ lét je len é t, addig lányod apa nélkül nem apátián , testvér 
nélkül nem testvértelen. Én szerető férje , örökre hű támasza leszek.“

Az öreg nemével a’ kétes könnyebbülésnek nézé a’ lelkes ifjú t, miként 
szokott a z , kinek bánatos leikéről a’ nehéz gondok egy malomköve legör
dül, de nyomban a’ másik kevésbbé vigasztaló pattanik helyére. — „Fiam! 
szólt az öreg , — lásd én szegény vagyok, de becsületes — most tőlem a’ kér
dések kényesbikét fogod hallani; ébreszd fel, ’s ércztenyereddel markold meg 
felriadt öntudatod, hogy jól Ítélhess, ’s következetesen cselekedhessél, — nőül 
veszed e’ lányt akkor is , ha ő puszta névnél egyebet jegyajándokul küszöbödön 
át nem vihet?“ — „Óh igen atyám! — közbe szól a’ lovag — nekem nem 
hírnév — nem dicsőség — nem ősi czímek kellenek arám ban, szerelem kell 
nekem, ’s hiszem, hogy Ilkám hoz azt számomra.“ — A ’ szemérmes lány sze
líd elpirulása száz ig en -n é l is hitelesben erősíté kedvese állítását. — „Jertek 
hát gyermekeim —- mond az öreg — velem! — ’s jobbjával lányát, baljával 
Endrét fogván a’ szűk lépcsőzeten felvezető a’ kálvária dombos tetejére, hol az 
istenember,’s a’ két lator vérrelfestett keresztjei közt az éjszak szele dermesztőén 
süvöltött, ’s az el-elcsapó denevérek rémes suhitása félelmes színt kölcsön
zőnek a’ regényesen szép jelenetnek; — most egy a’ szem elől rejtve tarto tt vas 
karikát fordított meg az ősz , utána a’ talp márványzat kettős oldalra szegődött 
úgy, hogy a’ lovag jobbról, a’ szűz balról maradának, közöttök ijedelmes sír
üreg; alant a’ márványzott sírfenéken jól kivilágított gazdag koporsó királyi 
czímekkel diszesítve tűnt elé , fedelén kiálló fogait vicsorító halálfő, ’s fehér 
csontdarabok hevertek — gúny vázai a’ nyomorú életnek. — A ’ közel templom 
tornyán tizenkettőt harsoga a’ nagy harang.
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„Éjfél van — kezdó az ősz, mintegy földöntúli emelkedettségben olly 
hangon, mintha minden átélt szenvedéseinek kinpoharát e’ perczben üritné fe
liekig. — Lovag; e’néma éjfél közepeit tekints az előtted álló közép keresztre, 
mellyen a’ föld embermilliói üdvözíttetének! — ne gondold: hogy áldó, vagy 
verő jobbja fennt is leszegzetten pihen, miként a’ képé előtted; — most nézz 
az alanti koporsóra ; ebben egy fejedelemnőnek — Endre királyunk nejének 
porló tetemei hamvadnak; — mindkét tanú szent legyen előtted, az első mert 
megváltód — a’ második: mert elhunyt embertársad, jótékony fejedelemnőd!
— E ’ szent ereklvék néma jelenlétében kérdem most: „nődül veszed Ilkát— ha 
ő nem az én leányom, ha apátián és anyátlan árva?“ — E ’ nem épen jó "he
lyett eldörgött szavak szörnyű sulylyalhalának a’ szűz érző idegeire, sikoltva 
dőlt a’ térdeplők számára ott nyugvó kőromladékra; a’ lovag mellette termett, 
’s egyenesbb ülésre segítvén kezdé: „Óh mondd — mondd meg öreg, ki hát az 
én apám? és ki az én anyám? — ha te , kit én annyira szeretek, megszűntél 
az lenni!“ — Várjatok gyermekem! — lovag! foglald el helyedet, és figyelj!
— Salamon idejében két polgára volt a’ honnak, észre vagyonra egyenlők , de 
egyikök a’ herczegeket, másik a’ királyt pártolá ; az elsőt E r n y e i n e k ,  az 
utóbbi V i d n a k hivák , pártcsata támadt a’ herczegek és a’ király között, 
mellyben Vid legyilkolá E rnyeit; — de Vid is elesett; — egy féléves lánykát 
hagyva árvául, ’s az I l k a .  — Rémülsz lovag ugy-e! és én becsületed szent
ségére kérdlek : nőül veszed az előtted ájuló lányt akkor is , ha ennek apja, a’ 
te édes apádnak legyilkolója volt is ? — Ernyei a’ szörnyű szavakra megborza
dott, ’s neme egy belső undornak rezgé át tagjait, de egy tekintet a’ bájteljes 
szenvedő lányra száműzött minden bal érzést leikéből, ’s erős hangon felelt: 
„Végezd szavaidat öreg!— a’ magyar egyszer szokott ígérni, egyszer eskünni; 
mondj példát: hogy azt, ha igazi, ha ünnepélyes, ha életkérdés tárgya volt, 
megszegte-e ? — nőül veszem, és most már akarom : hogy nőmül add !“

E ’ nyers szavak épen nem indíták fel az aggot, sőt egészen könnyebbiil- 
ten felelt: „ E r n y e i  E n d r e  nyújtsd a’ sir üregen át jobbodat, ’s V id  I l k a  
fogadd az t, ha szeretitek egymást.“ Endre megértvén Ilka származását, ’s Ilka 
hallván törvényes nevét, néma jelével a’ holt örömnek szoríták öszve jobbjaikat 
a’ gyász 'ravatal felett; az ősz nehéz pilláit égre feszítve imádkozott; óh ez 
imádságban valami istenien fenséges vo lt; a’ keresztre feszitett istenember áldó- 
lag nézett az uj párra, ajkai még egészen nyitvák, mintha csak most hangoz
tatná szent igéit: m é g  m a v é l e m  l é s z t e k  a’ p a r a d i c s o m b a n .  — 
„Legyen áldott e’ frigy!“ — imádkozott a’ remete — melly után a’ rejtett kari
kán ismét fordítva mindent maga helyén hagyva, vonulának már egyesítetten 
a’ remetelakba.

E ’ regényességében is félelmes jelenetnek csak a’ néma éj , a’ zúgva csör
tető szél, és egy sötét fekete palástba burkolt alak valának tan ú i; a’ nyúg- 
talan, ’s már már őrjöngő licenciatus volt ez, ki látva, tapasztalva izzó szerelme 
tárgyának elvesztését, ’s szomorúságára a’ boldog vőlegényben olly hőst kelle 
szemlélnie, kinek karerejével megbirkózni tulság leendett tőle — kétségbeesése 
tető fokra ju to tt, ’s felmászva a’ kálvária dombjára az üdvezítő keresztje alatt, 
honnét égbe csak ájtatos ima hang ju that, ő boszut, véres boszút esküdött az 
imént összekötött párra. — Az Ilka által ott felejtett olvasót felvevé; leszakitá 
arról a’ kis keresztet, ’s helyette sajátszerű jegyképet tűzött, ’s az éj sötét 
burkában , a’ város felé vezető utón ő is eltűnt.

Hét nappal a’ kálváriái történet után a’ varsányi városháza a’ nép vé
neitől volt ellepve; kívül bőszültségében ujongó népraj botokkal ’s kaszákkal 
fegyverzetien za j, és lárma közt várá az ítélet kihirdetését. A ’ hosszú tölgy
asztal elején szuette karos székben ült a’ város bírája, kidiózott szemeivel élén
ken gyanittatva, hogy életben járó dolog körül működik, ’s hogy ez éjjel nem
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utolsó hős volt a’ község bora fogyasztásában, — a’ rendetlenül inkább düle- 
dező mint ülő tanácsosok az éjjeli bősz fogadásnak hathatós áldomási gőzét 
pislogák; — csak az Ítélő asztal végén elrekesztetten bámult egy ifjú, vonagló 
arczvonásai kétségbeeső szenvedést árulának e l , ’s nemével a’ vad életunt- 
ságnak mereszté szemeit a’ körülülőkre, miüt ki irtózik teendője borzasztósá- 
gától, de a’ féktelen szenvedély dühe erősebben ragadja a’ fekete cselekvés bün- 
tömkelegébe, semmint lelki ereje diadalával visszavonulhatna.

„Érdemes tanács! — megszólalt a’ biró — városunk erkölcsi jó lé te , gon
dunk alá bízott népünk földei ’s jövendő üdve hivott bennünket tanácstermünkbe; 
hogy a’ ránk mért hivatalt példás szigorral teljesítve ne hagyjunk el semmit, 
miért majdan öntudatunk vádolhasson , vagy utódink átkai űzzenek; — igen, 
uraim ! azért jövénk össze: hogy a’ feljelentett vétkes ügy felett törvényesen 
Ítélve megadjuk a’ népnek, a’ mi a’ népé, és istennek, a’ mi övé! — lépjen elé 
a’ vádló.“ — Egy szenvedély-dúlta arcz emelkedett fel az asztal végénél, ’s 
nemével az őrült reszketegségnek kezde kiáltozni inkább , mint beszélni: „É r
demes tanács ! Vallásom szentsége, népem erkölcsisége kívánják: hogy önma
gamat, emberi érzésemet megtagadva az Ítélet e’ borzasztó gyászánál emelked
jem fel, ’s vádat emeljek a’ kálváriái remete kriptaőr, ’s leánya ellen.“ — A’ 
kebel kínzó véröklelése némitá el perezre az őrjöngve beszélőt, a’ szünet közt 
egy leeresztett sisaku fekete vitéz jelent meg. „Igen, törvényszolgáltatók! — 
e’ remete nem lelki hivatásból ölte bűnös tagjaira szent köntöst, — őt kétség- 
beesése, vagy inkább sátáni boszorkánymestersége ösztönzé kálváriánkhoz 
szegődni.“ — I tt zugás és zaj szakitá a’ vád fonalát; csend lett — a’ szónok 
folytatá: „Tudja ő, hogy pogány hitéről nem rég eltért nemzetünk még igen 
hajlandó babonás hitének a’ kuruzsolás oltárán szenteletlen tüzet gyújtani; ’s 
hogy apostoli felkent királyunk, országunk püspökei, és zászlósai rettenetes 
büntetéseket törvényesitének a’ babonáskodókra; azért poklos lelke bárány- 
bőrt választott, és remete lett, hogy a’ csábított nép a’ szent hit áldott palástja 
alatt zarándokolhasson tanyájára, ’s ronthassa meg üdvösségöket. — De nézze
tek körül ítélő b írák ,’s győződjetek meg: mennyi beteg a’falaink közt? — meny
nyi nyomoré szörny szülötteink között?— mennyi sán ta , béna? — mióta e’ 
remete határunkban lakik!“ — „Égessük meg“ ordítá a’ bőszült sokaság, ’s 
fegyvereit emelve készült az ártatlanság temploma felé; — „Bírák, és nép ! — 
folytatá a’ szónok — ő egy holt asszonytetemet orzott eddigi lakhelyéről, nyil
ván bűnös tudákossága szerencsétlen áldozatát; tudtunk kívül helyzé a’ kálvária 
alatti űrbe, ’s mint szent ereklyét imádtatja az oda csődült együgyű néppel. 
Volt egy éjszaka, midőn éjfélkor megjelent az ősz a’ kálváriatetőn, utána 
hurczolva leányát, baljáról az ördög állt, mert egészen fekete, és vaskezű volt; 
érthetetlen szavakat hadarván, ’s a’ kálváriatető, mellyet mi kezeink épitének, 
ketté v á lt, ’s az üregből kilátszó koporsó felett jegyzé el lányát a’ rósz lélekkel. 
Városunk toronyórája épen tizenkettőt vert, én keresztet vetettem, ők eltűn
tek : ’s midőn kevéssé világosodott, felhágtam a’megszentségtelenített szent helyre, 
egy olvasót találtam o tt, mellyet a’ remetelány felejtett ott; im felmutatom 
azt neked, igazságos nép ! — Nincs ezen kereszt ; helyette egy arany gomb, 
rá rajzolva fehér lovon gyilkoló fekete vitéz; és ezeket én láttam — esküszöm 
az isten színe előtt: láttam! ’s vallom: hogy ők — — boszorkányok.

Szivrázó lárma és zaj kiséré a’ székére rogyott szónok beszédét, ’s e’ nagy, 
e’ zúgó zaj rettenetes é g e s s ü k  m e g  szóba olvadott, mig a’ bírónak magasra 
emelt bunkósa tekintélyével sükerült a’ bennlevöket némi csendre inteni; — de 
a’ kívüliek nem hallgatva az ész okosságára, eltiporva az erő elejökbe gördített 
gátjait, gyilkos merénynyel rohantak a’ remetelak felé.

A ’ biró szólt: „Tanács és nép! ítéletünkben tartsuk meg a’ törvényszabta 
formát; álljon elé a’ vádlott ’s adja elé védelmét.“ — A ’ jelenlevők nemével a’ 
babonás félelemnek tekintgetének szerte; mély csend lepé a’ tömött teremet; —
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és nem mozdult senki, nem nyílt ajak a’ szerencsétlen vádlottak védelmére, 
„Halljuk a’ vádlott védelmét“ folytattatott a’ birói felhívó szó, ’s ekkor a’ tömeg 
ajtó felőli részén mozgás vétetett észre, a’ zúgó embercsoportból egy fekete vitéz 
tolakodék a’ tölgyasztal felé; — minden szem az ijedő meglepetés legélénkebb 
jelével rajta rezgeti, midőn ő asztalra nyugosztva jobbját, rendületlen keble 
érczhangjával kitört: „Tanács és nép! mond ő olly hangon, minőn úr szolgá
jához szól — szavaim itélőszéketek előtt nem védelemszavak, csak rendreigazi- 
tása balirányu szándékotoknak. — A ’ vádlott fél hazánk főnemese, elitéltetése 
nem polgári kénv alá rovandó. A’ vád, mi ellenök itt elmondatott, nem vád, 
irigy kebel fenekedé hazudsága, átka a z ; a’ fekete vitéz, ki a’ kalváriatetőn a’ 
remete szűzzel esküdött éjfélben, én vagyok, épen nem ördög, mint meséltetett, 
hanem“ — — itt fedett sisakát felemelvén, a’ rémült tömeg földesurára Ernyei 
Endrére ismert. „Királvom, fejedelmem nevében parancsolom: oszoljatok szét, 
’s a’ népet csendesítsétek.“

Még el sem hangzának e’ végszavak, mellyek a’ bennlevöket a’ kebel pó
rias félelmével sujták, midőn egy —- a’ kifáradtság lihegésétől alig szólható 
egyenruhás a’ terembe rohant, ’s lélekszakadva szólt: „Uram! a’ máglya ég, a’ 
remetelány most hurczoltatik a’ lángok tetejére; az ősz ellen gyilok fenetik, a’ 
kálvária felgyujtatott.“ — A’ borzalom jege lelánczoltan tartá pillanatra a’ mo
gorva pórkebleket; csak kettő volt, kik döntő sebbel keresztül törve a’ bámuló 
tömegen rontottak a’ szabadra, ’s a’ remetelak felé siettek. — A ’ licenciatus ez, 
és — Ernyei; ez hogy megmentse szive szerelmét, az hogy sátáni gyönyört él
vezzen a’máglya feletti jajgatáson. — Utánuk az egész terem tartalma iramlott.

A’ város utczatömkelegéből kivergődve fekete füstgomolyok közt látszott 
a’ czikázó lángtenger, a’ megszárított tövishalom pattogva engedett a’ pusztító 
elemnek; a’ kálvária három keresztje recsegve zuhant az alanti sírboltba, üszköt 
adva ennek is. — A’ bőszül népbabona elnverendő üdvösségének egész érzetével 
hurczol egy ártatlan szüzet a’ lobogó máglya izzó kanóczai felé; a’ szelidebb bá
nást soha nem ismerő pór bűnös markára a’ legszebb hajfürtöket tekeri, ’s tépve 
vonszolja az igazságos ítélet végrehajtó kínpadára. A’ szűz nem állhatva ellent 
a’ vad erőszaknak, szent hite egész odaengedésével hódolt a’ dühöngőknek, ’s 
ment a’ babonaságnak nagyszerű áldozatául esni.

Letérdelt, öszvekulcsolt hókezeit a’ körötte álló barna arczok felé emelé, 
könyeket gyöngyöző szemeit sírva szegzé a’ dühöngés bőszült embereire; és kö- 
nyörgött az ajkak legszebbike; hasztalanok valának a’ kérő hangok, „könyö
rüljetek, oh irgalmazzatok ti kegyes emberek! En gyenge vagvok, nem kapál
hattam még, hogy éhező kisdedeiteknek siró ajkaik közé könyeim falatjait nyújt
hattam volna. Irgalmazzatok ti apák , kiket édes lányaitok ölelő karjai várnak 
tűzhelyeiteknél; én árva vagyok, nem tudom: hol anvárn sírja? hogy határaitokat 
kikerülve ott imádkoztam volna számotokra üdvösséget. Legyetek kegyesebbek 
irántam, soha még levegőtök madarát sem illettem ártó kezekkel; én nem öltem 
meg senkit, gyengébbek karjaim , semmint isten teremtésére gyilkot emelhettek 
volna, nem tolvajlottam el véres keresménytek elrejtett gyümölcsét. Oh ne ves
setek ez égető lángok közé! az égés úgy fáj még kis ujunk parányi részén i s ! 
—- Kegyelmezzetek emberek! De ti hidegek vagytok, mint tél jege, hajthatla- 
nok , mint hegyek márványa. Várjatok csak kevéssé: hadd imádkozzam értetek, 
üdvösségtekért, ’s ti addig emlékezzetek: hogy ti is anyai emlők édes tejét szív
tátok , mint én.“ Csendesen imádkozott most a’ szűz a’ pattogó máglya mellett, 
midőn az ősz remete rekedő hangjai támadának fel: Megálljatok emberek! ve
gyétek le szentségtörő kezeiteket amaz ártatlanról, ő nem boszorkány; eresz- 
szétek öt szívtelenek, kérlek benneteket, imádkozom nektek; ’s ha vak dühötök 
csak embervér olthatja, öljetek le engem’, kinek órái már megszámlálvák. ö k  
nem hallgatnak rám ! Ah Ilkám ! ártatlan hangja mint könyörög és a’ bőszül
tek nem lágyulnak ; — „Magyarok ! megálljatok“ — itt közelebb futott az öreg,
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midőn őt is vasmarkok ragadák meg ; most esy mély sóhaj kitörésével fohász
kodott: „Legyen meg hát ,  minek történendését esküm til tá ; ’s felső remete
öltönyét letaszítván aszott tagjairól, ’s alatta a’ legfénydúsabb öltöny ötle fel; 
„Parancsolom — rivalt — parancsoljuk, mi Salamon király, felkent apostoli fe
jedelmetek, szűnjetek meg az ördögnek angyalt áldozni“ ; ’s egyszermind az em
lítettük kis koronát, mint egykori nagyságának szomorú maradványát mutatá 
fel. Az őt markoló vaskarok tagjairól legott lehullának; de a’ lány már a’ lán
gok közé vettetett, a’ szerte csapongó lángtenger borzasztóan piros tükréből 
csak e’ lágy hang: „Endrém ! hol késel szabadításomra?“ tört ki ’s e’ pillanat
ban egy pánczélos vitéz vaskarja törpíté kissé a ’ csapdosó lángot, ’s a’ perzselt 
szűz sámsoni rántással ájultan a’ zöld gyepre helyeztetett. A ’ remetekirály öl
döklő fájdalma vakságában mindezt nem látva, ezen az utókorra is rettentő 
átka elviharzása után: „Átok reád magyarok hazája Iátok reád te pártos büszke 
nép“ örökre láthatlanná lett.

A ’ hold egész méltóság pompájában világitá a’ csendes é jt ,  szél nem len- 
geté a’ puszták itt ott elszórt tüzeit, csak gulya-csordából kivert bika egyhangú 
bömbölése háboritá néha a’ pusztai csendet. A’ kanyargó Tisza tükörszine hab- 
talan, csak lassú hömpölygése gyözheté meg a’ fürkésző szemet, hogy még nem 
vált tóvá; — sima közepén egyszerű halász sajka úszik; az evedző lapát egy
hangú locscsanása azonos hangulata a’ mindig aláfelé törekedő életnek; — csen
des itt is minden , csak a’ szenvedés fel felsohajtó nyögése jele a’ szomorú je 
lenlétnek. Szűk öblében egy fekete lovag ül, karján beteg arczú nőt tartva, kinek 
elszórt hajfürtéi élő tüköré keble marásinak; óh szép ő még haldoklása sírjában 
is. — „Endrém — szólt a’ beteg lán y , keblem úgy szorul, evezz a’ part felé
— óh igen — ’s part felé ? sajkám nem úszhatik már az élet tengerén, partra 
szállók, és — és — kikötöm tört vitorlám.“ A’ sajka a’ part felé irányoztatik. 
„E ndrém ! — ne száljunk ki — mond a’ lány — ne mozdíts rajtam semmit — 
sebesült testem akkor még jobban éget,— ollyédes karjaid közt pihenni —és — 
meghalni;“ —„oh ne igy— ne ezen öldöklő hangon Ilkám! —válaszolt a’ hős — 
te nem halsz meg, nem szabad meghalnod; hadd evezzünk még kevésig; az or
vos írt köt sebeidre ’s te meggyógyulsz“, „Endrém — szólt a’ lány — neked a’ 
természet erősebb lelket, edzettebb idegeket adott, használd most azokat, légy 
erős lemondhatni ; ne evezz tovább, mert érzem, hogy halálütö órám láncza 
nem soká lejár. Hadd szívjam csendesen, hadd nyeljem az utolsó boldogság végső 
nektár cseppeit kebled szerelméből, lásd úgyis olly rövid időig valék boldog. — 
Endrém! ugy-e nem hagyod kétségbeesésében egyedül a’ remetét? Még egyet, 
Endre! a’ licenciatust ne üldözd, senkit ne boszulj szenvedésemért! Endrém, 
édesem ! hajolj le, szivem szorul, karjaim nem bírom, fond ezeket vállaid kö
rül ! — úgy férjem. — Mi édes annak ölében még meghalni is , kit szeretünk. 
Homlokom igen nedves , töröld meg csak ! de lassan, mert igen fáj! Úgy, most 
nyújtsd édes ajkidat, hadd nyomjak rájok hosszú, örökre elváló csókot. így, 
férjem , egészen könnyebben vagyok. Ajkim fásulni kezdenek. Csókold le csak
rólok az elválasztó halált ! Most — Isten veled a’ — feltá-ma-dásig!“ -------
I t t  a’ szemek elhunyódtak, az arczot barna poros verejték lepé , az üterek, rövid 
napszámukat végezve, lenyugodtak; és a' szív nem vert többé. U n i n c s  má r !
— fohászkodott az özvegy férj, ’s lassan nyujtóztatá üdve szép halottját a’ ha
lászsajka fenekére.

P artra  lép a’ bajnok, szemei vadúl forogtak, arczán néma kifejezése az 
őrültségnek. Széles kardvasa hüvelyéből, csüggedten tekint a’ csaták emberölö 
fegyverén végig, „Aczélom! hű társa, mentője nyomorú életemnek — mond — 
je r ,  ássunk most gödröt, mélyet és sötétet, mint lelkem kínváza, mellv elég 
tágas legyen egy szétdult mennyország eltakarására.“ — Munkához fogott, és 
ásott ; a’ gö dör már jó mély vo lt, csak vállai látszának ki nyugalma tolvajver
m éből, midőn a’ kihányt hantokon gyászpalástba burkolt emberalak jelenik
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meg. ,,Itt csak jó alvás esik“ mond a’ jött. ,,Bizony soká nem virad“, mond az 
ásó, épen nem meglepetve. „Kár hogy a’ hold nappal is nem világít, tán meg
látnám ’s megfojthatnám a’ kigyót.“ — „Hol a’ kigyó?“ dörgött kipattanva a’ 
gödörből Ernyei. — „ Itt ni — mond az idegen szivére matatva — nézd csak, 
mind tátja száját, mint ereszti vérembe fulánkja m érgét, juj , ju j , beli fáj ! — 
Fogd meg, te tán erősebb vagy!“ —• „Nincs itt kigyó“ szólt amaz. „Dehogy 
nincs, nézd mint m ar, ja j, jaj !! segits rajtam !“ — „Jer, segíts menyasszonyo
mat ide hozni e’ szép várba, fektessük le szépen, ezen göröngyös párnák közé, 
hogy álmodjék szépet, rózsásat felőlem, jer csak, magam nem birom, azután 
majd megfojtom kigyódat.“

Megfogva az idegen palástját a’ sajkához vezeti; a’ halott fejéhez ő áll, ’s 
az idegennek mutatja: hogy emelje ő a’ lábakat; de ez arcz ferdítő idegránga- 
tódzások közt palástját a’ csendes folyóba hajítva, nemével a' csillapíthatlan 
őrülés dühének riadt ellenfelére: „Em ber, gyilkos! miért égetted, miért ölted 
meg kedves menyasszonyomat; ’s inaszakgattan veté magát a ’ fekvő holt mellé, 
annak halvány arczát csókok özönével borítva. Ugy-e megbocsátasz, édes lány! 
a’ megtérő bűnösnek, eljöttem hozzád gyónni; nem a’ bőszült licenciatus áll 
már előtted. — E ’ szavaknál Ernyeinek vaskarja féltékeny boszúval ragadá meg 
az őrültet, ’s kétségbeesése szédítő hályogán át is emlékezhetett az itélőszék 
előtti szónokra; ki most arcza illetésével szentségteleníti a’ legszentebb halottat, 
erőfeszítetten hurczolá őt a’ kedves elhunyt mellől. — De ennek eszeveszettsége 
roppant erőt kölcsönözvén, „Gyilkos ! nem őrződ el menyasszonyomat“ — ordí
tása közt karolá át a’ boldogtalan férjt. „Eskütt menyasszonyom ez nekem, 
sátán“ viszonzá a’ másik őrült; ’s hadedzte idegeinek minden használható erejét 
karjaiba csődítvén csavarított ellenfelén, ez nem bírva az óriási nyomást, lába 
is a’ holt tetembe akadván, a’ sajka egyik oldalára botlott ’s a’ küzdés itt foly
tattatok  ; a’ sajka az egyenetlen súly miatt felbillent, ’s a’ két küzdő habokba 
zuhant, a’ fásult holttetem a’ fenéken maradt.

A’ reggeli nap a’ Tiszaparton három elhunytra lövelé üdvözlő sugarait; a’ 
nőre: ki elébbi helyén piliené halotti álmát; Ernyeire , ki kedveséhez a’ felette 
el-elcsapó hullámok között is törekedve a’ csónak alsó végébe fogódzkodott; és 
a’ licenciatusra, ki Ernyei törekedését még a’ halál küzdelmei közt is gátolni 
akarván , ennek dolmányába ragaszkodott.

Nem sokára ez esemény után a’ folyóparton emelkedett két sírhalom ; 
mellyek egyikében Ernyei és Ilka , másikában a’ licenciatus tetemei — mint 
mondák — egy ősz remete által tétetvék. Gyakran látogatá meg kii ályszigeti 
várában mulató Kálmán király e’ sírokat ’s ki lön mondva a’ törvény hatalmas 
szava: ,,A’ b o s z o r k á n y o k r ó l ,  m e l l y e k  n i n c s e n e k ,  s z ó  se  l e 
g y e n . “

így emlékezik a’ nép közt élő monda az itt szerte terülő romokról; én 
feljegyzém a z t, ’s közlöttem. K i r á l y i  P.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
Cs i k ó s .  Népszinmü Szigligetitől. Török úr és Komlóssy Paulina k. a. 

mint vendégek. — Bölcső és sír, támadat és tenyészet közt lebegünk. — Apro
pos! itt eszembe ju t Vahot úrnak őszinte panassza, mellyel a’ Farsangi iskoláról 
írt referade-jában könnyíte kebelén, — hogy kezdők, műkedvelők örökké csak 
az ő darabjaiban tolatnak színpadra, — ime láthatja, miként forgó viszontság 
járm a alatt nyögünk. —

Török úrral színpadi élete bölcsőjében találkozunk, — ő Thalia szent 
templomának előtermeibe elég ügyességgel nyitott be , ’s ha innen egy kis vára
kozás őt vissza nem riasztja, ’s ha az ihlet csókja, nem percznyi hévvel égett 
csak homlokán, úgy czélja elébe kitűzhetjük a’ reménynek szerény zöldágát, — 
’s azt elérnie buzgalom és türelem segitendik.
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Türelem és remény testvérei egymásnak az életben. —
A ’ másik vendég Komlóssy Paulina k. a. operánk egykori bronzkorának 

már csak ereklyéje , primadonnaságából nem maradt benn egyéb, mint az em
lékezet, ’s egypár hervadt koszorú. Melpomene Normák csillagos övét lekeríté 
derekáról, ’s a’ Rózsi pipicsipkés kötőjével cseréié ki. De híjába! az idők sebesen 
változó forgalmának senki akasztó láncza nem lehet, — és ebben találta föl K. 
P . k. a. is másoknak tanulságos példájára, megnyugvását.

Egyébiránt helyét betöltő ’s elég gömbölyüséggel játszott, — bogy azon
ban mint vaudeville-énekesnő , népszínműveinkben Lászlónét kárpótolja, arról 
mi tagadás benne — szó sem lehet.

Bölcső és s ír, támadat és enyészet közt lebegünk -— — — tudjátok-e 
mit tesz ez szinbirálói nyelven ? — conservativum k e ll! *)

Réthy úr mai remek játéka közben, azt is bizonyitá, hogy a’ művészet 
iránti szomja — két i c z é n y i  nagy!

--------------,EGY NŐ K I AZ ABLAKON K IU G R IK 4 vígjáték.
Csercser Natália k. a. a’ győri színháztól mint vendég lépett föl, — ’s a’ 

közönség zajos tapsokkal oszta elismerést routinirt játékának, — hangja kissé 
sipítós, de hiszen ez majd máskép lesz, ha mieinktől megtanul é r t h e t l e n ü l  
beszélni. Jövő fölléptivel többet.

Ha tánczdivertissement van , legyen szives a’ rendezőség a’ sugólyukat 
planiroztatni, hogy legalább m i i s lássunk v a l a m i t  azon művészi lábacs
kák csodáiból.

Szentpéteri jutalmául ,P  á r b a j  m i n t  i s t e n í t é l e t 4 népdráma 6 fel
vonásban Szigligetitől.

Alig takarta el a’ függöny Sz. úrnak utolsó drám áját, ’s ime a’ ,párbaj 
mint istenítélet4 újra föllebbenti azt. Nem tagadhatni, ha e’ gyors egymásután
ban egyszersmind drámairodalmunk emelkedésének kettőztetett lépteit látnok, 
’s ezáltal, jelenben — csaknem tenyésző életének frissebb felvirulását sejdít- 
hetnők, méltán komoly öröm szállhatna meg bennünket, — de midőn e’ sűrű 
változatosság, mint a’ bonbons-ok éde csak inycsiklandásra rajzik elő, ’s a’ 
teremtő geniusnak valódi érvét benne nem találjuk, ollyszerüvé törpül örömünk, 
mint a’ gyermeké , kit újabb játékszerei kedvre keltenek.

Azon a’ ponton áll-e már drámairodalmunk, hogy múltjába visszanézvén, 
büszkén mutathatunk föl remekeket, mellyekben a’ költészet merész emelke
dettsége, mellyekben a’ characterek nem halvány körrajzolással, hanem a’ leg
mélyebb bensőség, a’ legátértettebb fölfogás prototypi nagyszerűségében állit- 
vák elénk, Shakespeari tökéllyel rejtett talányait látják fejtve az emberi lélek 
takartabb redőzetének. Valójában hasztalan erőltetnők szemeinket, — e’ rész
ben sokkal hangosabban szól szegénységünk, — mintsemhogy perezre is édes 
reménynyel éleszthetne a’ kétkedés, ’s mig valamelly nemzet irodalmában, saját 
eredeti elemekből nem forr föl classicus müegész, — addig önállóságra, ért- 
ségre nem számolhat. Az ifjú tehetség, saját nemzete literaturájának művészi 
előképeitől legtöbb ihletet vesz, — irányt nyer az eredeti e rő , és átültetett 
satnya növényzet ’s összehalmozott fényes töredékek helyett bevégzett egészet 
fog teremteni, elismerhetlen jellegével a’ nemzeti charakternek !

De ha egészen elhagyjuk magunkat ragadtatni a’ felületes kor divatjától,
— vásári csinálmányszerüséget hozunk be drámairodalmunkba, ’s földiszitését 
merőben — tarka szinvegvületü egy napig élő virágokkal eszközöljük, soha nem 
érendjük el, hogy nemzeti litteraturánk ez ágában szilárd erőt fejtsünk k i, ’s a’ 
kö zönség minden osztályát drámánknak megnyerhessük, — soha nem érendjük 
el, hogy drámánk biztos phasisokra épített előrehaladásának utat egyenitsünk,
— hanem majd föl föllobbanó idegen fénylobbok után fognak Íróink kisérle-

♦
) Talán conservatorium ? S z er k.
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leikben, jobbra balra elindulni, — ’s az egymásraihatás versenyingere soha 
nem fogja gyarapítani erejűket, és leend drámánk eredeti fény nélkül, a’ leg
jobb esetben is csak életi mozgalmaknak fakó visszatükrözése , — hiányával a’ 
valódi benső értéknek, ’s szellemmívelésre alkalmatlan.

Színpadunk pedig kiváltképen még most fejletlen viszonyaink közt, ko
molyabb czélra is van hivatva, mint a’ puszta időtöltés és az élvvágy kielégí
tése , — tőle a’ néperkölcs, társasélet, — nemzetiség hatályos előmozdítása 
váratik.

Ha örökké könnyű tollal odavetett üres csillámu tableaux-kkal a’ közön
ség izletét nyalánkodásra irányozzuk, megszűnt a’ színpad komolyabb hivatá
sának megfelelni, ’s a’ magosabb költészet megtestesítője lenni.

Azért óhajtandó lenne, ha Sz. úr — kinél — több müvéről Ítélve, a’ 
forma olly öntudatos tökélyben nyilatkozik, hogy tárgyát a’ legkellőbb világos
ságba , érdekemelve tudja bazirozni, fölhagyva müveinek locomotivgyors szín
padra állításával, ’s igy időt nyerve, gazdagabb forrást nyithatna meg a’ mű
vészi éldeletnek, ’s nem hajolna meg egészen soha azon közönség művizletének, 
melly az elisi Jupitert nem fenséges tekintetéből, hanem fényéből ’s drágasá
gaiból ítéli meg.

Tagadhatlanul méltánylattal kell elismernünk azon kész önfeláldozást, 
mellyel Sz. úr — jelenben egyedül állván drámairodalmunk terén , ennek gond
ja it, álmát, szellemét — lelkét oda szenteli, ’s ernyedetlen igyekvéssel törek
szik az ujdonsághajhászó közönség önmüveiből repertoirt készíteni, — de mennyi 
van ezáltal elégtéve a’ szinirodalom magasabb érdekének?

Nincs iszonyúbb tortúrája a’ geniusnak, mint az eszméket — míg átérezve, 
’s a’ lélek áltulok tökéletesen átmelegülve nincs — alakítani; illy termékekben 
rögtön észrevehető , hogy nem a’ lélek tiszta lángja fejleszté bennök az érzel
meket, hanem virágnevük gőzében támadtak azok.

A’ fentebbi sorokban távúiról sem volt szándokom, toliamat drámaíróink 
ellen a’ Honderű epéjével megtölteni, mert megtörténhetnék , hogy én is tré
fából bírálat helyett üres papirost nyújtanék olvasóimnak, aztán minek is kiál
tanék én kigyót békát drámáinkra, holott nekem nem adatott az a’ boldog tem
peramentum, hogy vesztett paradicsomom felett, majd a’ Noththeaterrel vigasz
taljam meg magamat.

Szigligeti úr népszínművei szerencsés uj aerát nyitottak meg színpadun
kon , a’ közönség színházunkat kedveié meg bennök, mert ezekben találta fel 
népéletünk hű coloritját; az elevenség itt nem viruló phrasisokban áll, hanem 
maga a’ tárgy ruganyossága által idéztetik elő, aztán itt végre valahára hús és 
vérből alkotott emberekre találunk, földieinkre, kik nekünk népdalainkat gyö
nyörűkeservesen el-eldalolgatják.

És a’ népszínműveknek más oldalról azon beesők is van, hogy társadalmi 
vígjátékok hiányában, mint egy cronique scandaleuse örökké nyitott lapokat 
tartanak korunk ferdeségeinek följegyzésére ’s kemény ostorozására, azért óhaj
tanám , ha Sz. úr jobban használná e’ téren a’ fauni szarvak hegyességét.

A ’ drámairodalmunk körül előhozott hibák általánosságban valának el
mondva , ’s nem akarom oda magyaráztatni szavaimat, mintha Sz. úrnak leg
újabb színmüve mindazon hibákban osztoznék ; csak olly esetlegesen történt ez 
alkalommali fölhozataluk, mint az, hogy a’ Honderű a’ R e n e g a t  firmája alatt 
az aportirozásról és a’ tibeti nyelvről értekezik. Drum keene Feendschaft!

Sz. úrnak őszinte tapssal hódolok ez új színmüvéért, bár hibái takar- 
hatlanok, mert nálunk még a’ jó szándok ’s akarat is megérdemli, hogy kész
pénzül vétessék.

Szerzőtől szerencsés gondolat v o lt, hogy kis időre odahagyva az aven- 
turiers-ek cselszövényeit, a’ Hortobágyot ’s vércatastrophok borzasztóságit, 
most sujet-jét múltúnkból vévé, ’s istenitélet lovagkorát népies drámában mu-
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tatja föl, és ezt olly ügyes elrendezéssel, hogy a’ népélet ’s a* királyi udvar egy 
képpé olvasztva tűnnek föl szemeink előtt. Mennyire a’ szűkkör engedé, jó ta 
pintattal használá föl az elemeket mindenütt, mellyek az akkori kornak jelle
mét alkoták. Szerkezete tehát dicsérendő. Mi magát a’ darab meséjét illeti — 
meg kell vallanom, hogy az novellett-nek is kisszerű lett volna; táncz és nép
dalok nélkül nem is tudom , mint telt volna belőle 6 felvonás ; — innen van 
aztán , hogy tárgyából az iró a’ mi kis czérnabonyolítást idézhetett elő , az is 
— mint a’ darab nyújtására czélozó — erőtetettnek látszik, és bármilly mester
ségesen kigondolt motívumok által sem igazoltathatik, mert az egész mese alap
jában , igen gyöngén összerakott valami.

E ’ népdráma leleményességben, Sz. úrnak mondhatnám minden élő nép
színművei mögött áll.

A’ játszók mindent elkövettek, hogy szerepjöknek legkisebb árnyalata se 
vesszen el. Különösen megemlítendők: Laborfalvi Róza k. a., a’ jutalmazott, 
Fiiredy, R éth i, Telepi és Vadász urak.

Hogy Fáncsy úr szerepét nem tudja, gondolom , azt már valahol EGV- 
SZER ’s MINDENKORRA elmondtam. *)

Derék Szentpétei’inket a’ közönség derekasan megjutalmazd — tapssal.
A’ szerző az e l s ő  s z a k a s z  u t á n  érdemlett éljenekben részesült.
A ’ csinos népdalokat a’ közönség s i e t e t t  i s m é t é l t  e tn i.** )

D o m i n o .

MI HlR BUDÁN?
— Nagy zaj volt e’ héten városunkban. Valahogy híre futamodott, hogy 

a’ bankjegyek kezdik értéküket veszteni ’s rögtön mint a’ futótűz, terjedett 
szét e’ veszedelem híre. A ’ kávéházakban, vendéglőkben mindenki bankjegyek
kel akart fizetni, miből természetesen az következett : hogy az illetők nem tud«* 
tak többé váltani ’s lön kétségbeesés és rém ület: az emberek éhenhalásról 
kezdtek gondolkozni. Irigylésre méltó volt azoknak sorsa, kiknek bankjegy 
soha sem terbelé zsebét, ’s mivelhogy e’ vaklárma épen vasárnap keletkezett, a’ 
közhivatalok illyenkor zárva lévén, mindenki azt hivé: hogy az Ítélet napja 
jelen van. Most már ismét nyugalomba vannak hozva a’ kedélyek. Budán egész 
nap váltatnak be nagyobb öszvegű bankjegyek, kisebbek pedig Pesten a’ város 
házánál; az illető bank országgyülésileg isigazolta activ á llá sá t’s igy annak 
idejéig nincs mitől tartani többé. A’ kibocsátott bankjegyek 217 millió pengő 
forintra mennek, a’ bank pénzértéke pedig ezüstben és aranyban tesz 250 
millió pforintot.

— Ha azt akarnók: hogy a’ mit Írunk, senki se olvassa; elmondanók 
a ’ farsang utósó hetében történt minden rendű vigalm akat, miután azonban 
ezeknek egyike úgy hasonlít a’ másikához, mint egyik csillag a’ másikhoz: 
csak az a’ különbség köztük: hogy az egyik nagyobb és fényesebb, mint a’ 
m ásik: mindenkinek saját tetszésére bízzuk: képzeljen magának egyegy nagy 
teremet, bele sok, igen sok gyertyát, — különkülönféle hegedűket, trombitákat, 
fagottokat és bőgőket, s iró , sikoltó , visitó és bömbölő hangokat, egy csomó 
szaladó embert, fehér ruhákat, piros ruhákat, kék ruhákat, tornyos coiffure- 
ö k e t, máslikat, bokrétákat, fejkötőket, irtózatos strucztojás-költő meleget, 
egy sereg kivasalt, kikeményített gavallért, ásítókat, ökrendezöket, kik a’ 
mulatóknak vannak útjában, ’s par force mulatókat , kik az unatkozóknak 
előlegeznek: azután képzelje magát oda bálkirálynak, vagy bálkirálynénak, 
garde des damesnak vagy petrezselyemárusnak , 's képzelje : hogy mind ez igen

*) Tudja ő az t, csak nem akarja észrevetetni. S z e r k.
*“) Most az egyszer mellőzöm a’ nagy olvasó közönséget, ’s csak igy négyszem 

közt rovom meg ildomatlan hevenyészeteért. D.
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szép ’s mentsen fel bennünket azon szende lelkesedéstől, m elle l bálleirásokat szo
kás közleni — illy időben mikor körülöttünk az egész világ vérfarsangot ünne
pel : hol égő városok az illuminatio: csatamező a’ bálterem, kard a’ hegedű
vonó ’s népszabadság az óriási fran^aise nyitánya.

— Kővár vidéke rendei Kossuth Lajost egyszerűen becses ezüst tölgyág
ból fonott polgári koszorúval tisztelek meg.

— Báró Eötvös e’ napokban felment az országgyűlésre.
— Jelen országgyűlésünk mozgalmaiban b. Kemény Dénes is tettleges 

részt fog venni.
— Yahot Imre Országgyűlési Almanachja sajtó alatt van.
— Jelen századunk 48-dik évében illy gyönyörű magyarsággal szerkesz

tett hirdetményben kell megbotlanunk: „Paunz AdolfTobbon, az Arany csilag, 
jegy allat ugyan épen most Bécsből jővén az ő devat partimám minden nému 
miválogat legfinebb s legolcsebb urába nagyon s’ egyennent A. E. Cz. uram s’ 
aszanyságomnam legelaszatoson magát ajánli.“ Már ha az ember maga nem tud 
magyarul, az még nem vétek, deákkor hát ne akarjon magyarul Írni; akad 
minden faluban tollfogható em ber, ki fél kurta forintért összeszerkeszt Bécsből 
jött uraiméknak egy áruhirdetm ényt; legalább nem lesz törökül.

EGY SZERKESZTŐ GAZDASÁGI KALENDÁRIUMA.
1) Farsang kezdete. Feleséges emberek rettegés közt élik az életet. Sok 

uj házasság. A ’ szarvasoknak uj szarvaik nőnek.
2) A ’ vadak közelebb jőnek az emberi tanyákhoz. Atyafilátogatások ideje. 

És sok kárt tesznek a’ gyönge baromfiakban. (Ez a’ két tétel , alkalmasint he
lyet cserélt).

3) Farsang dereka. Petrezselyem most virágzik.
4) A ’ fiatal léhütök nagyon odaszoknak a’ lányos házakhoz. A ’ gazdák 

lássanak hozzá a’ csépeléshez.
5) Tollfosztás ideje itt van. Uj könyveket hirdetni és ajánlani.
6) A ’ macskák énekelnek. Számtalan versiró támad.
7) A’ hó olvad, csak az előfizetők ne olvadjanak.
8) Vakandturásokat a’ réten egyengetni. Kéziratokat kijavítani.
9) Snepfeket vadászni gyakran veszedelmes.
10) Mákot vetni hallgatva jó. Ha két ember veszekszik, bele ne szólj.
11) A ’ bíbiczek, szártsák és egyéb vizimadarak költenek. Nem különben 

azon fiatal emberek , kik idejüket nem tudják jobban vesztegetni.
12) X. baritonista megkezdi vendégszerepléseit. A’ vizibika is megérke

zett már.
13) A ’ drámabiráló választmány egy hét alatt tizenöt eredeti színművel 

birkózott meg. Hóolvadás. Árvizek ideje.
14) N. úr és M. úr vidékre rándultak. A ’ levegő észrevehetőleg tisztul.
15) A ’ kígyók és vizimadarak vedlenek. A ’ zálogházak megtelnek téli 

kaputokkal.
16) Méhek rajzanak, vigyázz hogy meg ne csípjenek. Ne polemizálj, ne 

critizálj.
17) Q. úr színmüvet irt. A ’ rigó is kezd már énekelni.
18) * * i jutalomositások. A ’ dinnye és az úritok virágzanak.
19) X. iró darabja kifütyöltetett. Krumplikapálás ideje.
20) Juhok nyiretnek. Fiatal vidéki urfiak megismerkednek a’ váltói pra

xissal. (Folytatás köv.)

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
PÁRIZS. Épen most kaptunk egy levelet e’ világhírű mozgalmak helyé

rő l, melly egy külhonban utazó művész hazánkfiától honnmaradt barátai egyi
kéhez íratott. Közöljük azt, mennyire lehet, egész terjedelmében:
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,,Miután honunkból kiérve Némethon, Dánia, Csehország, Belgium és Frank-
hon nevezetesebb városaiban kevesebb ’s hosszabb ideig, kisebb ’s nagyobb szeren
csével adók mutatványainkat, végre elértünk a’ világ szivébe, Párizsba. Berlinből 
Stettinbe indulónk pénteken oct. 29-kén. Utazásunkban a’ péntek visz főszerepet, 
többnyire pénteken utazunk. Geiszer gőzösre felülve elindulánk Dánia felé. Mintegy 
5 óra tájon észrevevők a’ hajóhánykodásáról: hogy a’ sík tengeren vagyunk: — mély 
csend fogott el bennünket; magasztos érzemények közt a’ hajó emeltebb részén ösz- 
szegyülve, pillanataink egyfelől a’ távol ködeiben mind inkább elenyésző svinemundi 
világító tornyon, másfelől a’ leáldozó napnak a’ rengő habtükörben végigfekvö tűz- 
bálványán merengtek. Egyszerre elragadtatva, lelkesedten megzendül estimául ajka
inkról legszebb magyar bucsudanáink egyike; — a’ környező utassereg ’s a’ kapitány 
kérelmére még nehány — honunkra ’s te reád emlékeztető -  népdanáinkat éneklők; 
ezután sötétedni kezde, az ég borús lett ’s társaim majd mind letakarodtak a’ hajók
ról a’ szobákba, csak nehány utas maradt még velem együtt a’ fedezeten; a’ hajó 
beljebb, beljebb hatolt, a’ szél mindég erősebben fútt ’s a’ habok hánykolódtak. 
Végre magam is meguntam a* csillagokat vizsgálni’s a’hideg széllel párbeszédet foly
ta tn i’s letakarodtam a’ hajószobába, hol az alvóhelyek el lévén foglalva, minden 
nagyravágyás nélkül lenyugodtam az asztal alá. Éjféltájon fölvert a’ hullámok zúgása 
és — éhségem. Társaim jobbra balra zúgolódtak, kínozva a’ tengeri betegség iszo
nyaitól , ki fejfájásról, ki kisértetekről ’s bűnei megbánásáról beszélt: nekem azonban 
jó lelkiismeretem volt és enni kértem.

Másnap kilencz órakor Koppenhága kikötőjében valánk. Volt kezemben XII. 
Károly kétélű kardja ’s Gusztáv Adolfé , mellyel Lüczennéli elestekor harczolt, lát
tam Krisztina királyné ’s Katalin angol királyné — ki később lefejeztetett — eredeti 
arczképeit. Láttam régi pénzeket Attila idejéből. Voltam a’ csigatoronyban , hova 
egykor nagy Péter lóháton, neje — Katalin — kocsin ment fel. Láttam Zaardamban 
a’ házikót: hol Péter czár, mint ácslegény, lakott; voltam a’ Frauenkircheben, itt 
van Thorwaldsen 12 apostola. Itt nyugszik maga Thorwaldsen is : koporsóján három 
borostyánkoszorú, a’ lábainál levőt azon tánczosnő fűzte, kit nézve halt meg Thor- 
waldsen a’ színházban.

Február 15-kén este érkezénk Párizsba: az itt eláradó fényözönről soha fogal
mam nem volt, szinte elhódított, kápráztató szemeimet, milly zaj , milly mozgalom 
mindenfelől , az ember egészen más világban, más légkörben érzi magát.

Még ekkor csendesség volt, ha a’rendes párizsi életet csendnek szabad nevezni. 
Szállongott ugyan némi h íre: hogy egy hét alatt ministerváltozás fog lenni, de egész 
febr. 21-ikeig nem látszottak a’ forradalomra komolyabb előkészületek. Ekkor azon
ban már csoportosulni kezde a’ nép , másnap déltájon több, mint 200 ezer ember 
hemzsegett a’ boulevardon , ,,a bas Guizot!“ ordítva. Délután 80 ezernyi katonaság 
lepte meg Párizst, három óra körül a’ st. Antoin utczában ágyúkkal lövették a’ tö
meget, melly még ekkor fegyvertelen volt. A’ Guizot házát körülvevő népre is tü
zeltek, de már ekkor alig lehetett a’ nem tágító sokaságtól járni; este az egész város 
kivilágíttatott. Éjfélkor megkondultak a’ vészharangok. A’ notredamei st. Maria ha
rang bömbölve tölté be mennydörgő, lázasztó hangjával a’ környéket. A’ város min
den utczái torlaszokkal zárattak e l, a’ boulevardokon minden fa levágatott, a’ köve
zet felszedett , ezekből ’s a’ felforgatott omnibusokból készíttettek utczai zársánczok. 
85 ezer polgár állott ki fegyveresen a’ katonai erő ellenében, mellynek nagyrésze 
rögtön áttért a’ felkelőkhez, később valamennyi a’ köztársaság részére tette le az 
esküt. Febr. 23. 24. folytonosan harangzúgás, ágyúropogás, fellázadt tömegek csa
taordításai közt folyt a’véres küzdelem ; a’ magát megadni nem akaró municipalgarde 
kiveretett a’ városból, mindenfelől kiálták: „éljen a’ köztársaság.“ A’ forrongok leg
merészebbjei mindenütt a’ tanulók és a’ betűszedők voltak. Végre a’ Tuileries-re ron
tott a’ nép , a’ király kertje hátulsó ajtaján , egyedül, futva szökött meg; külföldi 
lapok szerint Guizot is, ki Londonban már meg is halt. A’ királyi lakból a’ trón a’ 
bastille-piaczra hurczoltatott, ’s ott megégettetett. A’ nép kiáltá: Vive la republic! 
A’ palais Royalban minden bútor , melly a’ királyi családé vo lt, szétromboltaték. A’ 
köztársaság kimondaték, 7 tagú ideiglenes kormány neveztetett k i , köztük egy be
tűszedő is. A’ királyi lakból rokkantak kórháza lön ; az orleansi herczeg szobrából a’ 
23-kán ’s 24-kén elestek emlékoszlopa : a’ vámok eltöröltettek, a’ telegraphok elron- 
tattak, a’ vasutak felszedettek: a’ megsebesültek holtigjáró nyugdíjt nyerendnek, a' 
holtak családja a’ status közköltségen fog tartatni.

A’ köztársaság még egyre verbuvál. Többen hontársaink közül is beiratták 
magukat a’ nemzetőrség soraiba. A’ tiszteket a’ közlegénység választja ’s fizetése 
tisztnek és közlegénynek egyenlő. Z s .. .



Egyenlőség, szabadság, testvériség

SZERKESZTI

J Ó K A I  1 I O R

12. sz. Martius 19

N y o m a t o t t  L ä n d e r e r  és He ckenas t ná l .



A’ forradalom kiütött. Magyarhon dicsősége napjait kezdi élni. Vidéki leve
lezőink tudni fogják : bogy ezentúl melly dolgokról kell írniok. Béke, szabadság és 
^egyetértés. A’ nép kivítta jogait egy csepp vér nélkül, jelen lap már sajtószabad
ság mellett jelenik meg. Legyünk rajta, bogy a’ béke vidéken is föntartassék. Is
ten és a’ szabadság lelke velünk!



NEMZETI SZÍNHÁZI ÉRTESÍTŐ.

— Martius 15-én, a’ közönség kivánatára, K é t a n y a  g y e r m e k e  helyett Bánk 
bán hirdettetett; de az első fölvonás alatt a’ szabad nép kitörő lelkesedése közt

„Nemzeti dala**
szavaltatott, ’s az egész estét hazafiul dalok és zenemüvek tölték be.

— A’ jövő hétre biztos játékrendet nem adhatni, az a’ körülményeknél fogván alkal- 
jnaztatni. , '

Kiadja Frankenburg Adolf.



Martins 19. 1848.é r t e s í t ő .
Április első napjával kezdendő évnegyedes előfizetés

az
•> t

á p r i l i s - j u n i u s i  f o l y a m á r a
Budapesten 3 ft., postán küldve 4 ftjával pengőben elfogadtatik Pesten csupán ' 
csak Länderer és Heckenast könyv-nyomdája ügyszobájában (Pesti Hirlap ki

adó-hivatalában) és minden kir. postahivatalnál.
A’ január-martiusi folyamból teljes számú példányokkal folyvást szolgálhat

Az Életképek kiadó-hivatala.

M i.?. TELJESEIT MEGJELENT!
H ECK ENAST G U SZTÁ V

pesti könyvárus és kiadónál, és minden hiteles könyvárusnál kapható:
Legújabb és legteljesb m agyar - német és német - m agyar

legújabb helyesírás szerint, ’s az ujonan alakított vagy felélesztett szókkal bővítve
öszveirta

A lsó-viszti F ogarasi János.
Második, jobbított és sok ezer uj szókkal bővített kiadás.

Kis 8-adrét, két hasábban és nagyobb ’s olvashatóbb betűkkel nyomva minden eddigi magyar
német zsebszótáraknál.

Teljes 2 kötetben fűzve 4 frt. pgő pénzben.
Egy-egy kötet ára 2 frt. p. p,

m

NOVELLÁK.
Irta J Ó K A I  M Ó R .

Nagy 12-edrét. Pest, 1848. 2 kötet fűzve 2 frt. 40 kr. p. pénzben.

HECKENAST GUSZTÁV
pesti kiadó-könyvárusnál és általa minden hiteles magyar és erdélyi könyvkereskedőnél kapható :

MAGYARORSZÁG LEÍRÁSA.
Irta

FÉNYES ELEK.
Két rész egy kötetben. Nagy 8-adrét fűzve 4 ft. p. p.



A’ SAJTÓ SZABAD!

p
MIT KÍVÁN A’ MAGYAR NEMZET?

LEGYEN BÉKE, SZABADSÁG ÉS EGYETÉRTÉS!

1. Kívánjuk a' sajtó szabadságát, és a' censura eltörlését.
2. Felelős ministeriumot Budapesten.
3. Évenkénti orszássvülést Pesten.
4. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben.
5. Nemzeti őrseres.
6. Közös teherviselés.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján.
9. Nemzeti bank.

10. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar 
katonáinkat ne vigyék külföldre, a“ külföldieket vigyék 
el tőlünk.

11. A' politicai státusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unió.

EGYENLŐSÉG. SZABADSÁG. TESTVÉRISÉG!
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TÖREDÉKEK SZÉPTANI NAPLÓMBÓL.
(Folytatás.)

M i  a’ dal alakzatát, vagyis a’ dal bel és kül alakján elÖralő jellemvoná
sokat illeti, ezeknek sajátosságát egy részről magában a’ daleszmében ’s 
főérzeményben, más részről a’ költő szabadakaratán tapasztalom alapulni. 
A’ kül alak, tudniillik a’ daleszmének ’s érzeménynek egyszerű vagy ékes 
köntösben mintegy kiállitása a’ szerint lesz igen , vagy kevésbbé szép , a’ 
mint maga a’ főérzemény ’s az azt átlehelő daleszme homályos vagy tiszta, 
azzal rokon, vagy attól idegen nézletekkel, nyugodt vagy zavaros, 
egészséges vagy beteg, meleg forró vagy épen hideg ’s melegnek csak 
tetsző hangulattal, versszakról versszakra, sőt sorról sorra természetes, 
vagy keresett logicai rendben , vagy épen minden logicai egymásután 
nélkül fejtetik ki. Röviden szólva: v a l a m i n t  a’ dal  a l a k z a t á t  an
n a k  t a r t a l m a ,  úgy  a’ k ü l a l a k  m i n ő s é g é t  a’ b e l a l a k  m i n ő 
s ége  h a t á r o z z a  meg.  Eszmei sajátosság is ugyan, de különösen az 
eszme ’s érzemény kifejtésébeni rendszeresség, kedélymérséklet, lélek- 
hangulat ’s az ezeket tolmácsoló nyelv alkotják az eredeti jellemet, melly- 
nél fogva a’ költő egyéniségét csupán müve után, még álnév alatt is föl
ismerjük.

Dalaink természetüknél fogva három osztályban tekinthetők: egye
nesen a’ nép keblében foganzott ’s nép ajkain élő; továbbá népies eszmék- 
’s érzelmekkel népies nyelven i r t ; végre magasabb eszmék ’s érzelmek
kel tölt, választékosabb nyelven ’s műtani szabályok szerint költött dalok.

Az első osztálybeli , azaz, a’ köznép által öntudatlanul teremtett 
népdalok természeti szépsége különösen az érzeménygazdagságban, eszmei 
egyszerűségben, természetes képekben ’s hasonlatosságokban áll. Logicai 
összefüggés igen kevés népdalban vehető észre. Hiányzik ez gyakran nem
csak egész dalban, de a’ dal egyes versszakaiban is. Oka az , mert a’ nép 
csak érez, de érzeményeit kieszmélni vagy a’ foganzó eszméket rendsze
rezni ’s kifejteni nem képes. Nála az érzemény olly minden, melly a’ reá 
ható egyéni vagy egyetemi szükség kényszerítésére akarata ’s tudta nélkül 
buzog föl kebléből ’s mellynek sokszor a’ természeti közel tárgyak kölcsö
nöznek még nyelvet is. így származnak a’ természetes képek, hasonla
tosságok ’s gyakran a’ legtalálóbb ellentétek, mellyeknek a’ dalba ’s érze
lemhez sajátosan illesztése népünk képzelőtehetségének k e l e t i e s s é g é t  
nem kis részben látszik igazolni. Eddigi népdalaink, mellyeket a’ Kisfa- 
ludy-társaság két kötetben összegyűjtött, nagyobb részint természetes 
szükségekből forrásoznak , melly tény; valamint azon körülmény is, hogy 
költőink népdalai nem igen találnak viszhangra , keserű szemrehányáskép 
mutatja föl a’ magyar köznép mindekkorig elhanyagolt neveltetését.

A’ második osztálybeli dalok, mellyek költői népdaloknak jogosan 
neveztethetnek, nem lévén egyebek, mint a’ nép  é r z e m é n y e i -  ’s
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e s z m é i n e k u t á n z o t t  m a g y a r á z a t a i ,  rólok alig említhetni szép
iám tekintetben figyelemre méltót. A’ természet utánzása nem más, mint 
kontárság, — és hogy Okén szavaival fejezzem ki magamat — „wer die 
Natur nachmahlt, ist mithin ein Pfuscher, er ist i d e e n l o s ,  und ahmt 
nicht besser nach als ein Vogel den Gesang, oder der Affe die Gebärden.“ 
Költőink ’s különösen széptanáraink a’ természetes ’s művészi fogalmak
kal nem lévén tiszta értelemben, művészileg szépnek keresztelnek mindent, 
min a’ természet egy vagy más vonásának utánzása van megkísértve. Nem 
tudják a’ jámborok, mit Bouterwek már rég megmondott, hogy: „ Ni c h t  
N a c h a h m u n g  der  N a t u r ,  wie man das  W o r t  g e w ö h n l i c h  
v e r s t e h t ,  noc h  w e n i g e r  N a c h a h m u n g  der  s c höne n  Na t ur ,  
s o n d e r n  a e s t h e t i s c h e r  W e t t e i f e r  mi t  de r  N a t u r  i s t  das 
P r i n c i p  u n d  h ö c h s t e  G e s e t z  der  s c h ö n e n  K u n s t , “ — és 
hogy Oken szerint: „Die Kunst ist die Darstellung der Stimme in der Na
tur. Der Sinn ist aber der letzte Wille der Natur, die Kunst ist mithin 
die Darstellung des Willens der Natur: ennélfogva s chön  i s t ,  wa s  
den  W i l l e n  de r  N a t u r  d a r s t e l l t . “ — Olly valamit utánozni, mi 
már magában, mint eredeti sem valami különös, minő a’ határzatlan je- 
lentményü népköltészet hazánkban, ’s ollyanoktól sajátítani Ízlést, kik 
azzal épen nem, vagy legfeljebb is lélek- ’s szivfejleményökhöz képest 
birnak, valóban háladatlan szerep. Azonkívül, hogy a’ nép gondolkozás- 
és érzésmódjába magát beletalálni ’s a’ netalán elsajátított népies esz
méket ’s érzelmeket a’ nép fogalmához illő nyelven előadni nem minden 
költőnek adatott, neheziti a’ költői népdaloknak köznépünknél meghono- 
sulását egyfelől azon körülmény, melly szerint legjobb költőink népies irá
nyú müvei épen a’ köznép által nem olvastatnak, mert anyagi ’s szellemi 
szükségek miatt nem olvastathatnak; másfelől az , hogy a’ költői népda
lok nincsenek is egyszersmind zenére alkalmazva; pedig a’ nép , mellynek 
sem ideje, sem tehetsége olvasni, a’ zene hallásával fogná azokat, épen 
úgy , mint ajkról ajkra zengő övéit, mellyek rendesen zenével együtt te
remnek, legkönnyebben sajáttá tehetni. Ezért van, hogy költői népda
laink közöl, minda’mellett is , hogy azoknak legczélszerübb közlönyei a’ 
négygarasos naptárak szoktak lenni, egyedül Kisfaludy Károly ’s leg
újabban Petőfi Sándor egy-két zenével ellátott dalai zengenek a’nép ajkán. 
— Ha valaki, én mint a’ nép fia ’s embere, igen jól ismerem köznépünk 
érzelmeit, vágyait, gondolkozásmódját, az egyéni ’s egyetemi szüksége
ket, mellyek népünk kedélyére a’ viszonyok különféleségéhezképest majd 
kedves, majd kedvetlen hatással nehezednek; ismerem a' körülményeket, 
mellyek közt a’ nép keble csordultig telvén érzelemmel, ajka önkényte
lenül dalra fakad; ismerem végre és tisztelem költőink jóakaratát, melly sze
rint népies hangú és izű műveikkel a’ nép eszméinek ’s érzelmeinek tisztí
tását , lelkének nemesbítését czélozzák: ennélfogva több tekintetekből 
nem találom ildomosán választottnak az utat, mellyen költőink az érintett, 
és tisztelet, becsület, de igazság is! valóban dicső czélt megvalósíthatni 
remélik.

23*
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Ha már mint költők, köznépünk számára iruuk, ne Írjunk ollyat, 
mi annak Ízlését nem tisztítja; mi, mint csak a’ köznép jelen nyomom 
míveltségétől feltételezett képzelőtehetségnek kényszerű eredményét utánzó, 
tehát csekély alapú tanitmány, sem a’ népet ki nem emeli mindennapi 
gondolatköréből, sem, mi fődolog, a’ művészet igényeit ki nem elégíti, 
írjunk a’ nép nyelvén, igenis , hogy bennünket megérthessen, de iratain
kat ne az utánzás daemona, hanem mindenkor a' művészet tiszta szelleme 
lengje át; ne bármelly míveletlen agyban is keletkezhető, de szivet, észt 
egyiránt nemesítő egészséges eszmék legyenek azoknak tartalmai. Ne higy- 
jük, hogy a’ nép legmagasabb gondolatainkat is nem fogja megérteni, csak 
az ő nyelvén mondjuk azokat e l, ’s a’ mindennapi eszmék czafrangos szó
köntösbe öltöztetésének hiúságát engedjük azon jámboroknak, kik azt 
állítják: hogy egyedül szeretett maguknak Írnak; hogy keblök geniusát 
követvén, csekélylenek minden müveikre vonatkozó széptani véleményt, 
hanem azért költőkül lépnek a’ criticus nyilvánosság elé ’s magukat nyo
mom firkáikért egy vagy más hozzájok illő criticaszter által agyba főbe 
magasztaltatván , k ö l t ő i  n a g y s á g u k k a l  p o l g á r i  b e c s ü l e t ö k e t  
p i r u l n a k  f e l pof ozni .

Pia továbbá köznépünk mívelésére czéloznak népszerű irataink, nyis
sunk alkalmat népünknek az azokhoz férhetésre; mi költői népdalainknak 
népies zenére alkalmazása, egyéb iratainknak pedig nem minél pompásabb* 
de a’ szegény nép erszényéhez képest, mi n é l  o l c s ó b b  k i a d á s a  által 
történhetik meg. Ellenkező esetben Vörösmarty, Czuczor, Erdélyi ’s töb
bek költői népdalai hang, tehát élet nélkül fognak a’pompás velinen, mint 
gazdag sírban, csak egykét irodalombaráttól ismertetve, fölébredés remé
nye nélkül szenderegni; Petőfi Sándor „János Vitéz“-e ’s Arany János 
aranyos „Teldi“-ja, a’ nélkül, hogy a’ nép azoknak szépségét ismerhetné 
’s épen az ő lelkére számított hatásban gyönyörködhetnék, könyvárusaink 
raktárában sohajtozzák a’ boldog jövőt, mikorra a’ magyar nép anyagilag 
’s szellemileg oda lesz érve, hogy a’ t öbb  Í zben  l e s z á l l í t o t t  u t o l s ó  
á r on  azokat magának megválthatja.

Népies irataink ezen nyomom ügyén Íróink anyagi állásuknál, egyes 
kiadók kereskedelmi érdeköknél fogva nem segíthetvén, a’ szép feladat 
megoldása összesített erők jóakaratát veszi igénybe. Kiterjed-e a’ legújab
ban alakult kö n y v k i a d ó - t á r s u l a t  figyelme oda, hogy midőn jele
sebb Íróinknak valamelly népszerű müvét díszes kiadásban nyújtja át az 
olvasó közönség vagyonosabb részének: ugyanakkor a’ köznép számára is 
nyomat lehető legolcsóbb papiroson néhány száz példányt, mellyeknek 
egyenkénti árát kizárólag a’ papiros mennyiségétől ’s minőségétől föltéte- 
lezendi ? e’ kérdésnek óhajtandó igennel megfejtése, úgy vagyok meggyő
ződve, legkevésbbé sem fog összeütközhetni a’ társulat érdekeivel.

Ur a i m!  a’ k ö z é r t e l m i s é g  r o v á s á r a  ne  l e g y ü n k  fény-  
üző a r i s t o c r a t á k !

A’ harmadik osztálybeli dalok, mellyeknek jellemét fónebb röviden 
előadtam, részint mint tisztán ollyanok, részint mint ódák, hymnusok,
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rouiánczok, sonettek stb alkotják különösen a magyar dalköltészetet. Ezen 
költemény faj okról részletesen véleményezni külön czikkekben szándékoz
ván, ezúttal csak azon fajáról fogok a" dalkölteménynek rövid említést 
tenni, melly költőinktől 1825. óta különféle külalakban, de rendesen dal
jellemmel jelenik meg, ’s mellv a' folyó évtizedben mindnyájunk által ki- 
tünőleg kedveltetik. Hasonlít ez a’ franczia c ha n s o n  hoz,  mellynek első 
szerzője navarrai királv Th i b  a u t  volt s mellyet a francziáknál B ér an
g e r  vitt legnagvobb tőkékre. E" költeményfajnak tartalma egy alapeszme 
'> egv főérzeménv , mellv épen ugv, mint a" kitünőleg daloknak nevez
hető költeménvekben logicai renddel, azonban nem annyira lyrai benső- 
séggel, humorral, epigrammái, sőt satyrai élességgel fejtetik ki. A tisztán 
lyrai dalokban az érzeménv, ezekben rendesen a’ phantasia hatalmasabb. 
Ezért van , hogy azok zenére alkalmasok, ezek arra kevésbbé lévén hasz
nálhatók, inkább olvasmányul szolgálnak. Azokban több pathos, ezekben 
több nvugodtság, határozottság van. Azok inkább szivre, ezek inkább 
észre hatnak. Azokban érzelemmélység, egyszerű nyelv: ezekben gondo
latmagasság , ragyogó költői képek ’s ezek szabályos alkalmazása teszik 
az aestheticai szépséget, melly amazokban egy mélyérzebnü, bár csekély 
phantasiáju egvéniség által is elsajátítható, míg emezekben a’ legterméke
nyebb phantasia teremtő erejét veszi igénybe. Hogy a’ nemzetileg sajátos 
szépnek a’ dalköltészetre viszonyló törvényeit ép ez utóbbiakból kell el
vonnunk, ezt a’ dolog természete kívánja. A’ dalköltemény e’ fajának iro
dalmunkban kétségkívül legnagyobb mestere Petőfi Sándor. Az érett má
jas eszmék, merész hasonlatok, be végzett ’s mindenütt helyen levő képek, 
mellyekkel e’ fajú jelesebb költeményei ékeskednek; a’ humor, melly azo
kat egv idő óta kristálytisztaságban folyja keresztül, tagadhatlanul sajátos 
szépségei dalköltészetünknek. Az ő humorára, legyen az tréfás vagy ke
serű, valóban illik a’ humornak AYeisse által adott amaz érteménye: „der  
H u m o r  i s t ,  wie die a l t e n  den D i o g e n e s  n a n n t e n ,  e i n r a 
s ende r  So k r a t e s . “

Előadott észrevételeim értelmében, valamelly dalköltemény felett én 
következő széptani igények szerint itélvényezek:

Yan-e a’ költeménvben főérzeménv, ez érzeménvben daleszme 's 
müvésziek-e ezek?

Világos és egészséges-e a’ főérzeménv ’s méltó-e ahoz az annak nvil-C  O  O  rn/ y  _

vánítására választott daleszme ?
Rokonok és határzottak-e a’ nézletek, mellyek által a’ főérzeménv 

és daleszme kifejtetni ezéloztatik ?
A’ kifejtésben van-e logicai rend?
Yvugott-e a’ kedély ’s igaz-e a’ pathos, melly a" dal egészén éltető 

melegként elteljed ?
Xemzetileg sajátosak, magokban egészek, czélttalálók. kellő helyen 

jól alkalmazottak ’s nem halmozottak-e a’ dalba szőtt eredeti költői képek?
A’ költemény végére esik-e a’ daleszme 's főérzeménv tökéletes ki

fej lése ?
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Feszes , müszabatosan választékos vagy pongyola-e a’ nyelvezet ? 
Oszhangzik-e a’ versalak a’ daleszme ’s főérzeinény természetével ?
A’ versalak ’s nyelvezet hibátlan-e ?
A’ múlt évben megjelent ’s széptani figyelemre méltóbb dalköltemé

nyek felett ezen igények szerint fogom ítéletemet kimondani
(a’jövő számban.)

B a n g ó  P e t ő.

KÉPEK A’ MÚLT SZÁZADBÓL.
Megyei törvénygyakorlói pályám végnapjainak egyikén, a’ gyönyörű 

augustusi est egy hegycsúcson lepett meg. Puskával vállamon lesben állék, 
— az áldozó napot lestem meg.

Barátim gyakran evődtek velem, midőn félnapi bolyongás után haza 
térve, fegyveremben az elinduláskor benne volt töltést hoztam vissza, 
ők pedig táskámból vad helyett, lord Byron vagy Vörösmarty egy kötetét 
húzták elé. Mit tehettem róla én , hogy ezekben több élvet találtam, mint 
a’ vadászatban, mi soha nem volt szenvedélyem ?

így történt velem akkor is. Egy fa tövében ülve, könyvem lapjain 
a’ búcsúzó nap végsugarai felpiroslottak; letevém a’ könyvet, ’s a’ távol 
hegy mögé sülyedő vörös tányér perczenkénti fogyásába elmerengtem.

Az est röpkedő homályán kezdtem csak arra eszmélni, hogy lakom
tól legalább másfél órai távolságban, ’s meglehetős fáradt vagyok, ’s mi
dőn a’ legrövidebb ösvény után körültekintenék , a’ közel hegyoldalban 
egy kis falu elszórt házait láttam eléfejérleni. Rövid tájékozással ráismer
tem B . . . kra, hol akkor az öreg Sz. Pál lakott.

Pál úr hetven évének története igen kevés papirost foglalna el. Hat 
iskolája végeztével a’ francziák elleni insurrectióban vitézkedett, aztán 
kisebb birtokú földesuraknál mint gazdatiszt vénült meg. A’ kisértő lelkek, 
boszorkányok, lidérczek sat létezését erősen hitte, ’s a’ tagadóval megvíni 
kész vala. E’ hitéhez volt mérve minden egyéb fogalma és ismerete is, an
nak bizonyságául, hogy Pál úr a’ felvilágosodó századdal lépést épen nem 
tartott. Különben talpig becsületes jó ember volt, ’s fŐnökömhez gyakran 
eljárt auctiót kérni. Természetesen , ezen auctiókérést csupán látogatási, 
bár nem leggyengédebb ürügyül használta , de emberszerető népszerű fő
nököm szívesen látta ő t , ’s hetekig eltartotta asztalánál és lakásán.

Itt ismertem meg az öreg lírát. Naponként órákig elüldögélt a’ pat- 
variában , ’s mi víg fiatalok, gyengeségeit mulatságul használtuk fel: el- 
meséltettük vele , hányszor, hol, mikor, minő kisérteteket látott? sat; az
tán egyikünk tagadva ezek valóságát, másikunk ellenben beszédinek hitelt 
adni szinlelve, rendszerint tűzbe hoztuk őt. Illyenkor mindig egy honn 
levő régi könyvére hivatkozott, hol az ehez hasonló adatok már ősei által 
megirvák,— elhozni e’ könyvet soha sem akarta, de ha meglátogatjuk őt, 
ulőmutatni ígérte.



359

Most tehát, midőn az öreg úr ősi lakához véletlenül olly közel jutot
tam, használni akartam az alkalmat látogatására. Czélhoz érve, a’ korán
fekvő falusi exgazdatiszt épen lenyugodni készült, de azért szivesen fo
gadott, ’s én az egyszerű tiszta ágyban dicsőén aludtam. Midőn, hajnal
ban felébredve, a’ kertbe nyiló kis ablakon kitekintek, már akkor az öreg, 
dinnyéiben gyönyörködve, közöttük sétált és dohányzott; kimentem hozzá 
’s rövid bevezetés után a’ régi könyvre ’s ígéretére emlékeztetem. O jelen
tékenyen ’s győztesen mosolygott, aztán bevezetett szobájába, ’s egy vasas 
szekrény fenekéről előkereste a’ fontos tartalmú könyvet, melly családi 
hagyományként nagyapjáról maradt reá.

Első pillantásom a’ borjubőr-kötésű, penészszagú kézirat rongyoló 
lapjaira, felvilágosított: miért nem akart Pál úr ezekből adatokat idézni ? 
— a’ könyv diákul volt Írva, tulajdonosa pedig az insurrectiók és mezei 
munkák közepette, kevés diákságát tökéletesen elfeledte. O tehát gyaní
totta csak , hogy e’ régi könyvben nagy dolgok foglaltatnak. Első bepil
lantásom azonban egész kíváncsiságomat is felgerjesztette tartalma iránt, 
annyira, hogy késő éjig a’ régi alakú elmállott betűk értelmezésével törőd
tem. A’ könyv első lapja ki volt szakasztva, ’s az ezen megkezdett beve
zetés, néhány sorral a’ másodikon végződött. Innen értéin, hogy e’ kéz
iratot 1659-ben Sz.... Lőrincz kezdé meg, utódainak meghagyván, hogy 
őt követve, a’ helynek ’s kornak nevezetesb eseményeit folytonosan Írnák 
be. Ez évtől kezdve csaknem minden évben tétettek is e’ könyvbe jegyzé
sek ; különbféle aláh-ásokkal, egész 1791-ig, — ezentúl a’ durva papim 
lapok tiszták.

E’ jegyzések ’s adatok érdekesnél érdekesbek, néhányat — bár házi 
gazdám féltékeny szemmel kisérte minden mozdulatomat — közülök ki is 
írtam. Később ajánlatokat tettem , pénzben, cserében, e’ kéziratért, de 
tulajdonosa hallani sem akart róla, — nem volt ár, mellyért családi kin
csétől megválna.

Harmadnap haza térve, egy héttel később Pestre hivott pályám , ’s 
én a’ városi zaj és foglalatosságim közt Pál urat és könyvét egészen elfe
ledtem. — Pár év előtt ismét e’ vidéken utazva, az országúitól félórányira 
fekvő B.-faluba — az öreg urat meglátogatni — kirándultam. Idegen arcz 
fogadott. Pál ur már több év előtt istenben elnyugodott, csekély vagyona 
elárvereztetett, a’ könyvről senki sem tudott. A’ jegyző — ki történetesen 
oda vetődött — akart emlékezni, hogy az árverés végével egy borjubőr- 
kötésű régi könyvet a’ helybeli zsidószatócs vett meg néhány garasért, ’s 
szétszedett lapjaiba jóféle borsot, gyömbért ’s több effélét takargatott.

Nem maradt tehát egyéb hátra, mint e’ becses adat-gyűjtemény el
veszését véghetlenül sajnálnom, ’s a’ naplómba kiirt néhány jegyzetet, 
magyar fordításban ’s kissé történet alakjába öntve, a’ nyájas olvasóval 
időről időre közölnöm.

Bocsánatot kell kérnem e’ bevezetésért, ’s egyúttal megjegyeznem 
azt, hogy, az e’ történetekben szereplők utódai még létezhetvén— jónak 
láttam a’ neveknek csupán első betűit kiirni.
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I.
Krisztus urunk születése után ezerhétszáznyolczadik esztendőben, 

első József király uralkodása alatt, L. városban, mellynek egyéb szaba
dalmain felül pallosjoga is volt, tiz év óta P... Tamás ült a’ bírói széken. 
Róla soha senki sem beszélt, mert jót legszemtelenebb hízelgője sem mond
hatott, valót pedig, vagyis roszat szólani mindenki tartózkodott, retteg
vén Tamás birói haragjától, melly, többi szenvedélyével együtt, határokat 
nem ismert. Negyven évű akkor, kitűnő éles észszel, a’ tudományokban 
jártassággal, ’s tíz év alatt roppanttá halmozott vagyonnal b írt, melly tu
lajdonoknak a’ nagy tömeg ez időkben kényszerűleg hódolt, ’s csak az 
illető rósz akaratától függött, e’ szellemi ’s anyagi felsőbbséget jogellene
sen és zsarnokilag gyakorolni. P... Tamásban nagy mértékben megvolt e’ 
rósz akarat. Elsőbb visszaélései ellen tétettek ugyan legfelsőbb helyen 
némi panaszok, de a’ Rákóczy-féle zavarok lecsillapításával akkoriban igen 
elfoglalt kormány azokat bővebb vizsgálat alá venni nem érvén, egyéb 
eredményük nem lön, mint hogy a’ feladók merészségét a’ sértett biró 
kegyetlenül megtorolta. Illyés események a’ lakosokat további feladásoktól 
elriasztották, ’s igy a’ nép és tanács jobb része tűrt és hallgatott, egy 
része pedig, a’folyammal úszva, a’hatalmas biró kedvében járni igyekezett.

Egyetlenegy volt a’ tanácsban, ki a’ kiáltó igazságtalanságok ellen 
szót emelni, ki a’ bíróval néha ellenkezni m ert, — Z..,. Lajos, a’ városi 
főjegyző.Ennyit róla mondanunk elég annak indokolására, hogy őt Tamás 
halálosan gyűlölte. Sokkal ravaszabb és eszélyesebb volt azonban , hogy 
sem e’ gyülölséget addig, míg erre biztos alkalom mutatkoznék, éreztesse, 
vagy csak ki is mutassa ama férfiú irányában, kit az egész város védan- 
gyalkónt tisztelt, becsült, szeretett. De vesztét önmagában elhatározá.

Egyébiránt — az igazat megvallva — e’ két férfiú között kölcsönös 
volt a’ gyűlölet, ’s első eredetét régibb időkből vette. A’ főjegyző, hely
beli szegény kézműves fia, saját szorgalma, kitűrése és tehetségei által 
jutott jelen álláspontjára, de az anyagi szükség tömérdek szenvedésein 
megtörött lelke, különben is visszavonuló kedélyét még zárkózottabbá 
tette. így — keblében két évig lobogott az első szerelem forró szent lángja, 
a’ nélkül, hogy e’ titkos lángokról bárkinek legkisebb sejtése volna. Sze
relme tárgya a’ város leggazdagabb polgárai egyikének leánya, — vetély- 
társa P.... Tamás a’ biró volt. Az apa, buzgó eatholieus ’s a’ túlzásig val
lásos ember, ismervén Tamás gazságait, borzadott őt vejének elfogadni, ’s 
tőle lányát különféle okoknál fogva megtagadta. Ennek az lön következ
ménye , hogy a’ polgár a’ tanács előtt folyó tetemes pőrét elveszté, egy 
pár vállalatban megbukott, ’s két év alatt vagyona tönkre ment. Ekkor 
jelenté magát Z... ’s a’ szép Benedictát nőül nyeré.

Z.... kételyes lelkén azonban egy féreg szüntelen rágódott, ’s ez ama 
soha senkivel nem sejtetett aggály volt, hogy Benedicta — ha szülői nem 
ellenzik — talán inkább választja a’ tekintélyes dús bírót, ’s hogy hozzá, 
úgy szólván, csak a’ szükség kényszerűé.

Pedig ha leikébe tekinthetett volna e’ nőnek! Vallásos buzgalom



361

szentesítő ebben a’ szenvedélyt, ’s férje iránti forró hű szerelme a’ mély 
tisztelet ama szilárd márvány talapzatán égett, hol e’ lángok csak az élet
tel alusznak el.

’S ők mégsem voltak tökéletesen boldogok. Talán ha e’ nőben ke
vesebb ama hódoló tisztelet, mellyet a’ férj önmagában hidegségre ma
gyarázott , ’s ebben viszont több a’ közelítő bizalom , a’ rokonérzelmek 
legboldogítóbb öszhangzásban lelik fel egymást. De igy némi, a’ fe
szültséggel határos távolságban állottak egymástól, melly kizárta mind 
azon játszi apró gyengédségeket, miket a’ szerelmes nő szivében titkon 
áhitott, de a’ komoly méltóságú férjnél keresni nem merészelt.

Tamás gyűlölete tehát a’ czélt ért vetélytárs boldogságán gyökere
zett, kiviszont, a’ féltés némi árnyéklatát leikétől elvitázni nem bírva, 
egy okkal többet érzett a’ rósz embert viszongyülölni. —

Történt, hogy tolvajlásokról hires vándor czigánycsoport közül 
néhányat a’ városi hatóság elfogatott. — A’ biró , ki átalában a’ vádlot
takat nemcsak a’ tanács előtt, de saját szobájában négy szem közt 
is ki szokta hallgatni, a’ czigányokat is részeltető e’ kegyében. Mi, mi 
nem volt e’ zárt vallatás tárgya ? Elég az, hogy következéseid a’ czigá- 
nyok nemcsak vétkeseknek nem találtattak, sőt kérelmükre megengedte
tett , a’ város végén néhány düledező lakatlan házat elfoglalni. Voltak, 
kik a’ kóbor csapat által lefizettetett összegről ’s holmi megvesztegetés
ről suttogtak.

Annyi bizonyos, hogy egy vén czigánynő, a’ jóslatai és bűvésze
iéről csak hamar elhiresült Borinka, ez időtől fogva gyakrabban fordult 
meg Tamás házánál, sőt szobáiban is. Az akkori babonás világ azonban 
e’ felett cseppet sem ütközött meg, ’s igen természetesnek találta, ha va
laki szerencsét mondat magának, vagy tenyerét jóslatra nyújtja..

De az is bizonyos, hogy Borinka — mint ezt később maga is kivallá
— nem jóslati szolgálatokat tön Tamásnak.

Egy estén következő titkos párbeszéd volt közöttük:
— Sikerült, nagyságos biró uram! — szólt a’ szobába lopódzó 

jósnő, miután óvatosan körültekintett.
— Mi sikerült vén boszorkány? —
— Biró uram leglángolóbb óhajtása — lön a’ suttogó válasz — 

mert a’ menyecskét akként és addig ölelheti, a’ miként és meddig csak 
meg nem unja.

— Ördögöt! és erőszak nélkül? mert tudod, hogy szemet szúrni 
nem akarok.

— Épen olly kevés erőszakba, milly hév viszonzásba fog az kerülni,
— elmondom az egészet. — A’ menyecske olly babonás, hogy a’ mit én 
mondok, azt szentül hiszi. Három ízben vetettem már neki szerencsét, ’s 
ma tenyeréből kivánta kijósoltatni, ha szereti-e őt férje? En használtam az 
alkalmatos mondám: hogy bizony nem igen,’s lelkében iránta napról napra 
hidegül. Sírva fakadt, ’s remegve kérdé, nem lehetne-e segíteni rajta? 
Dehogy nem — felelék én, — tudok én erre csalhatlan módot. Utolsó ron
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gyát is ideadta volna a' titokért, de én megelégedtem néhány garassal, ’s 
egy fejkötővel; négy nap múlva elviszem neki az ita lt, mellvet ha félje 
távollétében megiszik a’ nemzetes asszony, férje egész holtig csupa szere
lem lesz iránta!

— ’S mit használ ez nekem, te égetni való?
— Lassan lassan, nagyságos uram! elég idő lesz még tüzbe jönni; 

értsen meg jól! E’ hatást csak a’ menyecskének kell hinni, hogy bevegye 
az italt, mellytől azonban ő lesz szerelmes, ’s nem férje , — mert ezen 
ital után ereiben vér helyett tűz fog folyni.

— Értem, értem — a’ dolog igy könnyű, de veszedelmes. — Te 
azonban a’ zagyvalékot — mondá kis gondolkozás után — mindenesetre 
főzd össze, ’s holnap jöjj határozatomért.

— A’ mint tetszik — jegyzé meg a’ czigánvnő — de most legalkal
masabb idő van. Az orgonafákon csak úgy hemzsegnek a’ bogárkák, fris 
füveim is vannak. —

A’ biró, midőn magára maradt, kezeit örvendetesen dörzsölé, sötét 
arczán pedig pokoli öröm vereslett.

Néhány nappal e’ párbeszéd után Z . . . Lajos a’ főjegyző utón volt. 
A’ tanács, azaz: a’ biró hivatalosan egy szerződéskötéssel bízta őt meg, 
’s a’ városi község, mellyel e’ szerződés kötendő vala, egy napi távolságra 
feküdt. Az ottani foglalkozás egy napot, az oda és visszautazás kettőt ok
vetlen igényelvén, e’ három napi távoliét Tamás rejtett czéljainak épen 
megfelelt.

Lajos soha sem vált meg illy nehezen nejétől. A’ bucsuzáskor mond- 
hatlan sejtés sulyosodott lelkére, ’s e’ felett Benedicta nyugtalan tekinte
téből ’s szokatlan aggályos viseletéből előre nem látható vészt jósolt ma
gának . Szótlan komorsággal ült szekerére, ’s útjában kedélyén olly tik- 
kadó elszorúltság borongott, mint a’ nyári légben közelgő vihar előtt. — 
Képzelhető tehát öröme, midőn félúton az érdekelt város küldötteivel ta- 
lálkozék, kik szinte e’ szerződés végett L . . .  re utaztak, ’s kik örömest 
beegyezének útjokat folytatni. Velük e’ szerint Lajos is visszatért.

Holdvilágos éjen érkezének meg. Nejét meglepni óhajtva, a’ főúton 
leszállt szekeréről, ’s gyalog ment házához. Szive feldobogott, midőn 
már távolról egy ablakot láta az éjből kiviláglani, ez ablak hálószobájáé 
volt, ez ablak megett Benedicta virasztott. De mi okból maradhatott fel 
olly későig?

Haza érve — itt minden csendes volt. Az öreg cseléd ijedten sikol- 
tott fel, midőn urát a’ pitvarba lépni látta. Lajos alig ügyelt e’ sikoltásra, 
de miután a’ rémült cseléd a’ szobaajtó elébe állt, ’s az érkezőt bebocsátni 
nem akarva, halálos szorongás közt érthetlen szavakat rebegett: Lajos 
keblében egy sötét szörnyű gyanú riadt fel. — Ellökve a’ cselédet, zárt 
ajtóra lelt. De mi volt e’ törékeny gyenge akadály a’ bőszült gyanú óriási 
erejének ? Első emelésre sarkaiból hullott az ki — ’s a’ férj neje szobájába 
lépett. Ott benn a’ világ kialudt, semmi nesz nem hallaték, csak egy ne-
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kéz halálnyögés, ’s a’ holdvilág sütött be a’ nyitva hagyott, kertre nyiló 
ajtón.

Lajos odatekintett, egy árnyat látott a’ hold fényén elsuhanni. 
Utána rohant — az árny hirtelen eltűnt, ’s egy kulcs fordulása hallatszott 
azon kis ajtó zárjában, melly a’ kertből az útra vitt.

— Háborgó érzésviharral felzaklatott keblében tért vissza a’ bűn 
színhelyére Lajos. A’ látvány, melly itt szemei elé nyilt, irtózatos vala: 
Benedicta a’ kereveten feküdt, a’ hold sütötte fehér arczát, jobb keze gör
csösen tartá egy tőr markolatát, mellynek hegye szivében fészkelt.

— Irgalmas ég! Benedicta! — orditá a’ szerencsétlen , ’s a’ kere-
Ö  O

vet előtt két térdre rogyott.
— Lelkem — ártatlan — töredeze elő a’ haldokló elfagyó ajkai kö

zül — de — vérem vétkezett, igy élnem tovább nem lehete —
Talán még többet is szól, ha a’kétségbeesés eszméletlenségétől meg- 

kapatott férj a’ gyilkos tőrt a’ sebből ki nem rántja. Ez által a’ vér rög
tön elömlött, ’s Lajos csepegő tőrrel kezében nejének lelketlen teste felett 
állott.

E’ perczben emberek tódultak a’ szobába, 's a’ vélt nőgyilkost meg
ragadták. Ennél az ész megállóit, érzékei elzsibbadtak, — lelketlen esz
köz , darab fa volt, mellyel akármit lehetett csinálni, — megkötözék , ő 
nem szólt, nem védte magát, ’s midőn egy börtön sötét fenekén hevert, 
alig tudta, mi történik vele ?

Z... Lajos, neje meggyilkolásával vádoltatva, főben járó bűnperbe 
fogatott.

Ki ezen eseményeket ama’ régi könyvbe feljegyezte, több érdekes 
adatot közöl e’ per folyamáról; én azonban ez adatoknak csupán ollyan 
kivonatára szoritkozom, melly e’történet kiegészítéséhez okvetlen szükséges.

A’ perbefogott tagadta a’ vádat, ’s egyelőre makacsul kivánta P. 
Tamás a’ biró esküjét, hogy a’ tényben ’s előzményeiben semmikép részt 
nem von. Tamás a’ feszületre tett kézzel esküt mondván, gyanútól tiszta 
le tt, ’s elnöke volt később a’ törvényszéknek, melly a’ város jegyzőjét 
halálra Ítélte. Ez nem védte magát, a’ szin ’s két tanú lépett fel ellene, 
egy vén czigányasszony Borinka, ki őt a’ tény előtt kevéssel az utezán 
kezében tőrrel haladni látta, ’s a’ nőcseléd, ki a’ gyilkolásnak állítólag 
szemtanúja volt. — Később kisült, hogy e’ két némber hamis tanú, ’s 
bérelt czinkosa volt a’ bírónak, ki gaztette elfedését ’s boszúját egybe
kötve, őket részint fenyegetéssel, részint pénzzel e’ tanúskodásra bírta.

Az eredeti jegyzetek Írója jó tapintattal, és sok emberismerettel adja 
okát annak , miért védte magát olly hanyagul a’ vádlott ’s tűrte közönbö- 
sen az igazságtalan Ítélet kimondását? O haldokló neje végszavait soha 
sem idézte a’ törvényszék előtt, ezek emlékét bemocskolandották, ’s a’ bű
nös nyomára még sem vezettek volna, igy pedig neje a’ világ előtt tiszta 
's büntelen maradt. Aztán az élet elvesztette előtte becsét: ha halálra nem 
ítéltetik, talán öngyilkos lesz, — egyetlen vágya lön meghalni, ’s mit
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gondolt avval ő, hogy az igy vagy úgy történjék? A’ hótiszta öntudatnak 
illy vértanúi lemondása legalább nem példanélküli.

A ’ hóhérpallost felsőbb Ítélet örökös fogságra változtatván, az ügy 
király i kegyelem alá volt terjesztve, midőn az , négy évvel e’ szomorú nap 
után, egészen m á s , bár nem kevésbbé borzasztó fordulatot vön.

1712-ben a’ dögmirigy vészes csapása látogatta meg az országot. — 
A’ következményeiben iszonyú mirigy szerfelett ragadós volt, ’s huszon
négy óra alatt elkerülhetlenül bekövetkező kínos halált okozott. Kedvezett 
neki a’ rendkívüli nyári hőség is, miilyenre emberélet óta nem emlékezé- 
nek. A’ madarak szárnyleeresztve hallgattak, a’ virágok lehajtották kely- 
heiket a’ rekkenő melegben, a’ vidékek felett halotti gyászcsend terült el. 
Az emberek rakásra haltak — nem volt ritkaság olly falu, hol négy-öt 
lakos maradt életben. Tapasztalás szerint a’ kór mindenütt a’ börtönök 
romlott légében ütött ki először. Eleinte ott veszni hagyták a’ nyomorul
takat, később, midőn a’jog, rokonság’s minden társadalmi viszony kö
telékeivel felbomlott a’ rend ’s a’ közintézetek léte is — a’ börtönök, e’ kész 
koporsók, ajtai megnyíltak, ’s a’ szerencsétlenek legalább ama’ jótétemény
ben részesültek, hogy isten szabad ege alatt halhattak meg.

így szabadult ki négy évi tömlöczéből Z... Lajos is; ’s első menete 
a’ temető felé volt, neje sírját meglátogatni. E’ négy év szenvedése az 
élet delén álló szép férfiút irtózatos alakká torzította. Soványnyá aszott 
magas termetén összegubbaszkodott a’ nyak, alig birván a’ főt, mellynek 
hosszúra nőtt szakálla ’s hajai félig elfödék a’ sárgazöld arczot, ’s a’ beesett 
gödrökből előmeredező vad szemeket.

Midőn a’ szabad légre kilépve, körültekintett, eszméi négy év
vel visszaszárnyaltak, ’s ő egy rémes gondolatban átérezve a’ négy év alatt 
reá mért kínokat — összeborzadott. Aztán mondhatlan pokoli boszúvágy 
gyúlt fel fásult keblében, ’s bár egész bizonyossággal nem tudta ezt ki 
ellen irányozni, de sejtése mondá, hogy Tamás volt boldogságának ördöge.

A’ temető felé irányzá ingatag lépteit — talán neje sírján, szellem
árnyától remélé a’ bizonyost megtudhatni ?

A’ város néptelen végén, ronda ház előtt, nyöszörgő ezigányasz- 
szonyba botlott. Ez a’ dögmirigyben vonaglott, ’s végóráján reá ismert a’ 
város egykori jegyzőjére, ki mellette szótlanul elhaladt.

— Megállj, uram! — kiáltá utána — a’ mindenhatóra kérlek! hall
gass meg engem, hogy egy bűnnel kevesebbet vigyek magammal a’ más
világra !

Lajos visszafordult, merően a’ betegre bámult, ’s emlékeit össze
szedni törekvék.

— En Borinka vagyok — fuldokolt ez — talán első oka nőd halá
lának ! —

Z.... mintegy átvillanyozva, ’s minden egyebet feledve, megragadd 
a’ haldokló karját, ’s azt indulatosan rázva, dörgé :

— Szólj , szerencsétlen! addig nem halsz m e g , addig  nem szabad 
m eghalnod, míg m in d en t, az utolsó hangig el nem beszélsz!
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Miként készité a’ pokoli italt, miként hiteté el a’ babonás, de ár
tatlan nőt, miként tulajdonitá el a’ cseléd segélyével a’ szoba és kertajtó 
kulcsát, mellyen aztán Tamás belopódzott; miként élt ez vissza a’ magá
val tehetlen asszony tulingerült állapotával — Borinka mindent, mindent 
kivallott.

De Lajos végszavaira már nem is hallgatott, mert a’ biró neve em
lítésénél agyában a’ boszú terve megfogamzék,

—Előre,ördög martaléka! — ordítá—jer velem, ha általad történt 
a 'bűn , általad történjék a’ büntetés is* ’s ha iszonyú volt az, iszonyú 
lesz ez is! —

A’ beteg felállani sem volt képes. Z , . . eszeveszetten zsákként vál
lára vetette őt, ’s feszített erővel haladt a’ városba vissza.

Hasonló esetekben, midőn a’ közbátorság ’s rend bármiképen fel
bomlik , a’ nép rejtett gyűlölete rendszerint kitör; ’s a’ tömegben határo
kat nem ismerő fanaticus dühhé válik. így volt ez most is. A’ biró háza 
ebbe népcsoport gyülekezett, ’s vad lármával követelte, jönne le közibe, 
a’ város elöljárójaként lehetőleg rendet és segélyt hozni.

Tudnivaló pedig, hogy talán egész országban senki sem féltette úgy 
drága életét, mint épen P . . . Tamás; ’s ezért a’ mirigy kezdete óta 
kapuját zárva tartván, senkit maga elébe nem bocsátott, senkivel érint
kezésbe nem jött, hanem szobájában rejtekezve, ellenszerekkel bástyázta 
magát körül, minden perczben tükörbe nézett, és saját üterét tapogatta, 
— mig a’ nép künn tőle vagy segélyt várt, vagy a’ kétségbeesés napjai
ban, sokáig forrongó buszúját rajta hűteni akarta.

E’ népcsoportot találta Z . . . a’ biró háza előtti téren , hol tőle ’s 
mirigy lepett terhétől mindenki borzadva vonult vissza. O a’pihenés néhány 
percze alatt fenhangon mondá el a’ czigánynő vallomását, ’s aztán felhivá 
a’ népet, hogy egyesült erővel törje be a’ zárt kaput, a’ megtorolás többi 
részét pedig engedje át neki.

A’ tömegnek csak egy illy biztatás kellett még , ’s a’ kapu recsegve 
dűlt be , — a’ nép fel nem tartható patakként ömlőit be rajta, ’s rövid 
időn bezúzva lön ajtaja azon szobának is , mellybe a’ biró zárkozott. Ez 
a’ szoba túlsó végén, a’ zúzott ajtóval átellenben, a’ küszöbön állókra 
pisztolyt szegezett.

E’ feszült helyzet egy rövid perczig tarthatott igy, midőn a’ folyosó 
elején „helyet! helyet!“ kiáltások hangzottak. Lajos jött a’ végvonag- 
lásokban levő jósnővel vállán, kinek haldokló feje a’ vivő mellére hanyat
lott. Utjából mindenki lehető távolságra tért ki.

— Ne közelits! — kiálta rémülten a’ biró , meglátva őt — lépést 
se közelits , mert meghalsz ! —

— Ha! ha! ha! — kaczagott fel négy év óta először Lajos — az 
bizonyos , pár órával elébb vagy később ! De te is meghalsz, ’s most csak 
az a’ kérdés, mellyikünk elébb ? —

Tamás elsiité a’ pisztolyt — a’ golyó a’haldokló czigányasszony fejét 
zúzta szét.
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Z . . . létévé a’ tetemet, ’s felgyürve öltönye ujjait, először az ab
lakfüggönyökről nehány hosszú rojtos zsinórt tépett le , aztán ezekkel a’ 
reszkető elé lépett.

Rövid tusa keletkezék. Tamásban a’ félelem minden erőt megzsib- 
basztott, ’s védtelenné tévé őt a’ boszúló végereje ellen. A’ csontkarok 
egyetlen rántására földön hevert. Zajos martaléka mellére térdelt, ’s vad 
gyönyörködéssel, melly a’ kétségbeesettnek boszúja kielégítésekor tulaj
dona, nézett zöld ülő arczára.

— Te az ártatlant — szólt kegyetlen nyugalommal — négy évig 
készítetted elő a’ halálra, én neked, a’ bűnösnek, néhány órát adok. Mely- 
lyikünk irgalmasabb ? — Ha nem tudnád büntetésed okát, megkérdez- 
hedd a’ pokolban elkárhozott czinkosod leikétől, kinek testével együtt 
fogsz elrohadni! —

A’ biró rémesen ordított irgalomért, mialatt őt a’ boszúló a’ miri
gyes tetemmel szorosan összekötötte. ’S ott hagyta a’ szoba közepén az 
élőt a’ halottal, egymáshoz arczczal fordulva, fetrengeni.

Aztán kiment — a’ temető felé látták őt tántorogni.
Midőn a’ pestis megszűnt, néhány szemtanú többeknek elbeszélte, 

a’ jegyzetek Írója pedig könyvébe igtatá az eseményt. A’ biró halála 
kínos volt.

Z . . . többé nem láttatott, elveszett tömérdek mással, kiknek hírét 
sem lehete hallani. A’ temetőn azonban Z . . . Lajosné sírhalmán egy 
hosszú csontváz találtatott, tán ez a’ boldogtalan férjé volt ?

B é r c z y  K á r o l y .

BEAUREPAIRE.
Hogy kitelt a’ francziáknál 
A ’ király becsülete:
(Mint ezernyolczszázharminczban 
’S most valami két hete.)

Fölberzenkedett a’ német,
’S esküvék, hogy bosszút áll, 
Megöli a’ szabadságot 
És megmenti a’ királyt.

’S vitte zsoldos seregét, és 
Longwy már meghódola,
Megy tovább Yerdunon a’ sor, 
Elkezdődik ostroma.

Verdun gyáva népe reszket 
’S reszkető félelmiben 
Térd- ’s fejethajtást határoz, 
Hogy hántása ne legyen.

De az őrség kapitánya 
Beaurepaire mást beszél:

„Hódolásról nem lehet szó, 
Még nem olly nagy a’ veszély.

H a az ellen fegyverünkbe 
Szerelmes, jól van, tehát 
Hadd vegye ki kezeinkből,
Mi magunk ne adjuk át.“

A’ ki gyáva, siket i s , nem 
Hallgatott rá a’ tanács,
Tollat nyújtanak neki, hogy 
í r j ’ alá a’ hódolást.

Beaurepaire elhajítja 
A ’ to lla t, ’s fegyvert ragad ,
’S lelkesülten és elszántan 
Mondja ki e’ szavakat:

„Éljétek túl hát a’ szégyent,
A’ gyalázatot, de én 
Az ellennek csak holttestet 
Adni át megesküvém.
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Bátraink előtt halálom 
Majd mint vonzó példa áll . • . . 
Én betöltőm esküvésem . . . .  
Végszavam: szabad halá l!“

Neki szegzé kebelének 
’S elsütötte fegyverét,
’S ez szivéből kiszakítá 
Életének gyökerét.

P e  tő  fi S á n d o r

A’ TUDÓS MACSKÁJA.
É r z é k e n y  r o m á n c z .

Nagy lett volna a’ tudósnak 
Az ő tudománya ,
De mi haszna, ha kevés volt 
A’ vágott dohánya.
Könyvet irt a’ bölcseségről 
’S hajh na!
Akkor esett ez a’ bolond 
História rajta.
Nem szeretett ez a’ tudós 
Semmit a’ világon ,
Já rt legyen bár földön, égen,
Két avagy négy lábon.
De a’ kendermagos cziczát 
’S hajh na!
Éktelenül megszerette,
Csakhogy fel nem falta.
Szolgája is volt; — a’ háznak 
Ez viselte gondját,
Hogy ne keljen lába és a’
Szelek el ne hordják.
Hű cseléd volt féligmeddig 
’S hajh na!
Koplalás lön este reggel “
Bőséges jutalma.
Máskülönben ment a’ dolga 
A ’ kedves cziczának:
A’ reggelin gazdájával 
Ketten osztozának.
Búsan nézte ezt a’ szolga 
’S hajh na!
Fél zsemlére, pohár tejre 
Nagyokat sohajta.
Mert tudósunk a’ magáét 
Ha felreggelizte,
A’ cziczának adni felét 
Lön a’ szolga tiszte.
Uriásan élt a’ macska 
’S hajh na!
Csak nem akart, csak nem akart 
Meglátszani rajta.

,,H é . . ! izé . . . mi baja lehet 
Annak az állatnak?
Szőre borzas, csontja zörgős, 
Szédelegve ballag.“ —
„Jaj uram , hát a’ sok éhség —- 
’S hajh na!
Kétszereznék csak a’ tartást,
H a lábra nem kapna.“
’S az napságtól itcze téj já r t , 
Kapott egész zsemlét:
A’ tudós csak leste várta ,
Hogyha nekitelnék.
De a’ macska nem üdült fel 
’S hajh na!
Elfogyott a’ fogyó holddal, 
Sarlónak hajolva.
Kendermagos szegény czicza! 
Nyavalyába esvén 
Fölvette a’ n é h a i  nevet 
Egy szép őszi estén.
„Átszellemült kedves állat !
’S hajh n a !
Falatom megosztám vele,
Mégis meg van halva.“
„Mi tagadás“ mond a’ szolga 
,,A ’ cziczus nem véte tt:
É n evém meg reggelenként 
Érte az ebédet.
Mondtam , menjen egerészni,
’S hajh na!
Nem tanyáz ám ott egér, hol 
Üres minden kamra.“
Nagy lett volna a’ tudósnak 
Az ő tudománya,
De mi haszna, ha kevés volt 
A ’ vágott dohánya.
Könyvet irt a’ bölcseségről 
’S hajh na!
Hlyen apró dőreségek 
Sokszor estek rajta.

A r  a n v J  á n o
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A’ HONÁRULÚKHOZ.
i.

A’ ki nem az , ne vegye magára.

Mikor nyugosznak már békén , inikor 
Az ezeréves sírok szentjei?
Mikor nem bántják ősök álmait 
Az unokák garázda vétkei? . . .
Oh! — az igaz magyar hazafinak 
Nemcsak éltében kell lakolnia . . .
H álátlan , szemtelen vétkek miatt 
Sírjában is meg kell fordulnia! . . .

’S nincs a ’ haragos égnek mennyköve ^
Melly megüsse az illy gyalázatot ?
Mennykő , villám! — Hová is gondolák *
Hisz már az is megvásároltatott! . . .
Vagy a’ napok és csillagok ura 
A ’ napot rájok sütni engedi?
H át mit csináljon ? —- Hisz maguknak ők 
Napot aranyból tudnak önteni! . . .

Vagy a’ gaz mellett nincs többé virág ?
A ’ tengerben többé gyöngy nem terem?
Végkép kiélte már magát a’ föld,
’S arany nincs többé meddő méhiben ?
Örök borúban állott meg a’ n ap ,
Hogy fény az árnyék mellett nem szökell,
’S a’ földet örök éj árnyéktalan 
Egy alakú bcrúja födi el ? . . .

Nem, nem! — Ne higyjük, van még a’ mezőn 
Tán a’ gyomnál is sokkal több virág;
Tengerfenéken sok szép gyöngy terem 
’S az árnyék mellett több a’ napvilág.
Oh csak a’ földön, emberek között 
Gazok mellé dicsők nem termenek,
— Mert isten számol a’ sors vétkivel,
De árulót ember büntetne meg ! . . .

Tél van fölöttünk m eglehet, midőn 
Vékony sugár mosolyg a’ hon egén ;
De egy virága van a’ télnek is,
’S ez egy virág az örökzöld remény.
Bemény! . . . Oh most hallgatnom hagyjatok,
M ert könnyet tán , de szót nem ejthetek . . .
Csak egyet kérek : hogy ha jő a’ nyár,
A ’ mennykövek közt én is ott legyek . . .!

V a j d a J á n o s .
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DEBRECZEN. Farsangunk lezajlott; — — •— ’s inkább ide helyezném 
a’ befejező pontot, mintsem hogy nektek, szép olvasónőim, unatkozást, ’s ma- 
iramnak szükségtelen munkát okozzak, ha néhány talpaszakadt atlaczczipő, 
hervadt camelia bouquet, sűrű köhécselés ’s egy tuczat el-, be- és kicserélt szív 
volna mindazon emlék, mit Carneval urfi nekünk bucsuzásakor souvenir-ül ki
osztogatott, — de minhogy idei farsangunkhoz aranyszálakkal kapcsol az em
lékezet, miután nyilvános tánczvigalmaink szokott jellemükből kivetkőzve , há
ziasszépen a’ társakozottságot virágoztaták fő i, — ’s kedvencz félszegségeinkről 
elfeledkezve, nem szerkezénk többé colonokat fogyó holdszerüen , — hol az 
egyik oldal büszkén hideg fényben csillogott, ’s terpedt gőgjével árnyékba bo- 
rítá  a’ másikat, — hanem a’ legszebb egyetértés lombsátra alatt ütöttük föl 
tanyáját valódi nemzeties vigalmaknak, — lehetlen nem örömreszketö kézzel 
tollat ragadnom.

Ti nemde, kecses olvasónőim, szeretitek a’ virágos, csillogó irraodort ? — 
rajta hát! vessétek egyszerű soraimra szemeitek ibolyáit ’s csillagtüzét. . . .

Február 13-kán tartá bálját a’ polgári őrhad az újabb casinó teremében.
A’ terem gazdag fólékitése elragadó pillantatot nyújto tt, — a’ kardokból 

kirakott koszorúk, csilárok világ-özönében vakító fényt árasztának, — egyfelől 
Magyarország czimere ragyogott fegyverekből kirakva, fényesen , mintha 
harczias múltúnk dicsőség-sugára költözött volna vissza e’ fegyverekbe, — 
másfelől fens, nádorunk arczképe állott ’s foglalványul nemzeti tricolor lengett 
körűié, — és néma szónoklattal beszélt tiszta honszerelmünkről , ’s jövő nagy
ságunk reményéről. A ’ villogó fegyverek, tarka virágbokrok vegyületében, 
Bellona diadalmi sátorát láttuk szemeink elé varázsoltatva, mintha a’ lelkes 
harczistennő vészes fáradalmai után szelíd álomra hajlott volna , ’s fürtéi közé 
Terpsychore rózsaujjaival fonna győzelmi virágfüzért.

Magyar dallam zendült meg...........
’S az egész polgári őrhad egy koszorúba fonódva toborzót lejtett.
Büszkén járták  ők e’ tánczot, — nem csak az összeakasztott kar volt a’ 

kapocs, mi őket egybeköté, — lélekben, érzelemben olvadtanak ők össze, — 
’s ezen egyesülés magasztosultsága látszott daliás arczaikon.

E ’ jelenetet kimondhatlanul emelte a’ pompás egyenruha: világos-kék 
kurta dolmány, ’s a’ nemzeti kokárdával bokrozott fekete báránybőrsüveg.

A ’ zene búskomoly dallamába sarkantyúiknak élénk pengése vegyült, — 
’s varázskulcscsal nyitottak be e’ hangok lelkeinkbe, — a’ hatás, mellyet itt fel- 
költének, sokkal nagyszerűbb volt, mint mellyet puszta báli örömecskék idéznek 
elő, — bizonyos szentség lengette’ pillanaton, sziveink dobbanása forróbb, — 
egész lényünk átszellemült vala.

24
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Ébrültünk delejünkből ... a’ Boka-Dobozy-féle derék bangászkar egy talp- 
csiklandó friset rántott a’ daliák lába alá, — egyet csapott markába mindegyik ’s 
karján termett a’ lány, . . . mintha egy egy ifjú rózsa futna föl piros mosolyá
val a’ cser törzsére, — ollyszerü volt gyönyörű lánykáinknak könnyed lebegése 
az egyenruhás vitézek karjain. ,Három a’ táncz‘ rivalgá az öröm , ’s tovább 
perdültek a’ párok, — jobbja, balra, mártogatva — majd el-elváltak egy
mástól, és mintha percznyi elválásukat is megbánták volna, tizszeres tűzzel 
újra ölelkeztek — ! . . .

Jelen volt ezen tánezvigalomban mind az a lsó , mind a’ felsőbb kör, 
mindazonáltal a’ ton dissolence chinai falának egy kövét sem hozva magával, 
— egy szin ömlött el az egész vendégseregen , — a’ társalgás egyhangúan a’ 
közörömnek volt szentelve , — ’s ha volt némi versenygés a’ felsőbb ’s alsóbb 
kör között, az abból á llt, mellyik jelent meg magyarosabban? —

Debreczen lakosságának minden osztálya képviselve volt itt, az egyetértés, 
az összesimulás legszebb harmóniájában, — mintha a’ gátalkotó érdekeket kivül 
hagyták volna, e’ hely egy éjre legalább az egyenlőség földi mennyországává 
avattaték , olly fesztelenül érintkeztek, még a’ legkülzőbb végpontok képviselői 
i s ; — és milly vakok az emberek, a’ testvérülésnek tudatában olly mondhatla- 
nul jól , mintegy a’ szent világosságba átfényülve érzik magokat, — és mégis 
szivök ezen boldogító életét egy pár perczen túl biztosítani nem igyekeznek, a’ 
külélet újra kérget növeszt sziveik körü l, ’s ott ismét a’ rút önzés, a’ hideg 
számítás egyszer egye ketyeg! •— —

Azért mulassunk tovább e’ dicső pillanatnál. . . .
Ezüst gombos menték, bóbitás, ezüstcsipkés főkötők, aranysujtásos 

vállfűzök rövid dagadó selyem új jakkal, tarka vegyülésben hullámzának, keresz
tül fonva a’ nemzeti typus hármasszinü pántlikájával, — melly mint szivár
vány haj dánunkat egy dicsőbb jövővel karolja össze — mindez csak gyönyör
rel tölthető el a’ már reményében is hanyatlott kebleket.

H át még midőn a’ fenndobogó mellekben, ’s a’ lihegő kebleken egyiránt 
a’ honszerelemnek magasztos lángját láttuk csapongani, melly a’ lelkesülés tüz- 
rózsáival é gi pírban dicsöité a’ tündérarczokat! —

A ’ korlátlan kedv még a’ körmagyarnak is széttöré szabálybilincseit, és 
sűrűén egymásra következő lakodalmasokban tört ki.

Vigadtunk . . .  a’ vén természet már kialudta magát , ’s az ébredő hajnal 
rózsaszín pillákkal nézett be a’ tánczterem ablakain , és bennünket még mind 
egy szálig ébren talált.

A ’ zene elnémult, a’ csilárok világa lehamvadott, virágcsokraink elher
vadtak — — de e’ tánczvigalom emlékezete szivünk húrjain messze időkre 
viszhangozand. I n o k a i  C s a l á n .

ORBIS PICTUS.
KÜLÖNKÜLÖKFÉLE BOHÓSÁGOK.

A’ ri tkasággyüjtész.
Volt nekem egyszer egy bogarászom , ki liatvankilencz esztendeig élt ab

ban a’ hitben , hogy ő ritkaságokat gyűjt.
Hajdan physices et archaeologiae professor volt az *** lyceumnál ’s mint 

illyen és mint éktelenül fösvény ember olly hírben állott az adózó nép előtt, mint 
kinél igen sok pénz van fogságban; később privaiier lett belőle , hogy vénsé- 
gérea’ múzsák ki kezdtek rajta kapni, ’s e’ minőségben még jobban összehúzta 
magát, nem főzetett, macskáját agyon koplaltatta, szolgálóját szélnek eresztő, 
reggelenként bevásárlotta füleden bögréjében a’ maga félmesszely édes tejét,
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vett mellé egy összeragadt szilaj-zsemlyét , délben eljárt a’ lebujba m a r a 
d é k r a .  Föl lebete számítani: bogy egész napi tobzódásának váltsága nem 
megy négy kongó garasra.

’S mégis , mikor halála után holmiját összeírták, a’ legszabadelműbb föl
számítás szerint nem ért az összes status activusa 100 , mondd: száz hosszú fo
rintot. Örökösei legalább is ezerszer annyinak itták meg előre az árát.

Hová tette? hová nem tette? arról még tán most is beszélnek a’ ***-iak 
’s máig sem tudják elgondolni : hogy ollyan ember , ki negyven esztendeig já r  
egykaputban, azt hol kifordítatja, hol befordítana, mikor meghal, hogy nem 
hagyhat maga után legalább egy véka ezüstöt. Hisz’ összekerestek ágyat, derék
aljat; szétbontottak székeket, pamlagokat, felszedték a’ pallókat, lekaparták 
a’ falakat: — sehol — semmi nem jö tt elő; kaputbéllésben, kalapbéllésben 
keresték, tűzhely a la tt, csizmaszárban, kéményben , pinczében, gerendák kö
zött ; sehol — semmi; régi képek rámái szétbontattak; avas könyvek levelen
ként szétszedettek, füstös régi pénzek ketté ráspoltattak , de csak nem jö tt 
azokból pénz elő. Ez az ember elvitte azt magával a’ másvilágra! Mikor érzette 
halálát, bizonyosan fogta, ostyába takarta és lenyelte. Ez egyébiránt a’ leg
szerényebb vélemény , mit ez esetről hallani lehete.

Voltak , kik a’ dolgot erőnek erejével meg akarták magyarázni. — Né- 
mellyek azt állították: hogy az ember titokban polygemiát űzö tt; — mások, kik 
még bölcsebbek voltak , úgy elmélkedének: hogy a’ török császárnak adott 
pénzt kölcsön ’s az okirat bizonyosan ott van — a’ között a’ mennykő sok po
gány szarkalábirás között — a’ kuczkóban, a’ miből az angyalok sem értenek 
egy szót sem; — a’ legeslegokosabbak pedig egyakarattal megegyeztek abban : 
hogy bizonyosan éjjel rablók ütöttek rá , azok megfojtották, ’s mindent, de 
mindent, a’ minek csak hasznát vehették, elpakoltak. Ebben megállapodának.

Jelen voltam , mikor holmiját elárverezték.
Már az igaz: hogy annyi ócska czinkanál-nyelet és korsófület még nem 

láttam , mint itt egy rakáson.
Rozsdás kardok, tört pilingák, dárdák, bárdok, taglók, lópatlók, ken

gyelvasak , rézgombok, aczélgombok, kitömött madarak, ü rgék , ráklábak, 
darázsfészkek, dirib-darab csontok, kővé vált zápfogak, spiritusba tett két- 
fargú gyíkok, csigahéjak, madárkoponyák, cserépdarabok, fazikak , minden
féle szinü és alakú kövek, porok és ásványok, lávadarabok, tégladarabok, 
foliansok, kutyabőrös kötegek, iratok, képek, mappák, becsétek, régi kraj- 
czárok ’s ki tudná, mi mindenféle kopott kaczatbirodalom, melly között három 
regement eleven pók indigenálta magát.

Mind ezen tárgyak azonban példás rendben és figyelemmel valának sorba 
szedve. Mindenikhez oda írva a’ mutató szám , melly alatt a’ lajstromban meg 
lehete olvasni mind azon nevezetességeket, mikről egyik vagy másik vasfazék 
és petrificatum hírben maradt az utókor előtt.

I tt volt 1) egy roppant fringia, mellynek egyik oldalára a’ miatyánknak, 
másikra a’ hiszekegynek kellett írva lenni. Akasszák fel, a’ ki egy betűt látott 
is rajta a’ rozsdától. Egyébiránt ezzel a’ karddal viaskodott Achmet basa a’ ke
nyérmezei ütközetben. Vételára 20 császár arany; egy hajóslegény megvette 
18 garason dohány vágónak.

2) Az az olló , mellyel Arnulf császár lovának a’ farkát elvágták , mikor 
éjjel az Enns hídján keresztül lovagolt. Vette 80 forinton. — Eladatott 17 
krajczárért.

3) Egy dárda, mellyet római triarius viselt a’ cartagói háborúban. Én 
ásónak néztem ’s csakugyan egy kertészlegély adott is érte valamit.

4) Szent Lörinez imádsága ; nagy elhízott könyv, fekete piros és kék 
betűkkel írv a , mellyel hajdan az ördögöket űzték , mikor még kevesebben vol-

24*
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tak. Ezt vette a’ megboldogult kilenczven forinton , kapcsostul, táblás túl. Bíz 
azért nem adott a’ sajtos többet fél máriásnál.

5) Egy kép, mellyet Ovidius Naso saját kezével festett, olly silány 
macskakaparás , a’ minőt csak poétától várni lehet. Ez nem talált vevőt, pedig 
a' hátára 25 arany volt írva.

6) Egy fekete rigófejü fehér galamb kitömve. Az öreg tíz esztendeig csu
dába e’ természettünemény eredetét, és soha sem jö tt rá : hogy a’ fej úgy van 
hozzá varrva a’ nyakhoz. 10 arany.

7) Egy kő, melly a’ holdból esett le, 100 arany.
8) Lollia Paulinának egy papucsa. 8 arany.
9) Három Lukács czédula. Boszorkányt lőni való. 12 forint.
10) Aisach köténye, mellyet Muhamed később zászló gyanánt használt.
12) Emeza hálófőkötője , mellyet akkor viselt , mikor tűzzel álmodott.
Hirtelen azonban egy festvényre pillantok, visszahökkenek. Láttam én

ezt már v a lah o l.. . .  Egy borzas scythafej ezüstös dolmányban, aláirva: „Attila, 
plaga Dei !“ A’ vonások olly ismerősek , mintha tegnap beszéltem volna a’ gaz
dájukkal, de olly ismerősek, mintha saját magam mázoltam volna; — úgy van 
úgy, mikor festeni tanultam én, épen illyen háromhasu orrokat szoktam festeni 
az embereknek. Ki lehet az, ki engemet ezelőtt háromszázesztendővel utánozott. 
Utána nézek a’ lajstromban, hát oda ez van Írva : E ’ ritkabecsü képet vettem 
28 császáraranyon, mellynél bizonyosan tizszerte többet ér, festője ama’ híres 
m ó r festő Ben-Ali-Hassan-yokai-mahmud.

Mondtam: hogy én festettem, de ki hát ez az Attila?
Dehogy A ttila , dehogy A ttila, hisz’ ez Beregi Bandi!
Legalább Beregi Bandi volt, a’ ki előttem ü lt, mikor e’ hadijesztő alakot 

festettem.
Most már világos volt előttem minden. Licitálni próbáltam a’ képre. Egy 

húszasnál alább csak nem kezdhettem s a j á t nagybecsű festményemről beszélni, 
de majd megvertek : hogy miért nem hagyom a’ kétgarason kezdeni, mint a’ 
többit , ’s a’ kikiáltási öszvegben csakugyan rajtam is maraszták.

. . . .  Bandi öcsém tüskére való fiú volt.
Unokaöcscse volt a’ jámbor professornak ’s egyike azoknak , kikre örök

sége nézett.
De Bandi nem tudott várni , vagy ha ö tudott volna i s , d.e hitelezői egy- 

átalában nem akarták megtanulni e’ keresztyéni erényt.
Bizony pedig az öreg úr nem volt az az em ber, a’ ki valaha valakinek 

valamit maga jószántából adott volna, indigestióban sem igen szenvedett, hogy 
abban bízni lehetett volna: hogy valaha meghal.

Egyetlen eset vo lt, mellyben hallatlanul tudott pazarolni. Imádta a’ régi
ségeket ; ha valaki azt a’ kardot mutatta volna neki e lő , mellyel a’ cherubin 
Ádám-Evát kikergette a’ paradicsomból, le hagyta volna a’ nyakát vágatni vele, 
csakhogy az övé legyen. Gyakran egy füstös pergamenért, mellyen egy romai 
Imperator autographiája volt, egy darab tégláért , melly Pompejiból hozatott, 
egy kétfejű csibéért, egy Árpád korábóli pipaszurkálóért, egy özönvíz előtti 
á l l a t f o g é r t ,  olly sommákat kidobott, minőket s a j á t  é d e s  f o g a i r a  két 
esztendő alatt sem költött volna el.

Bandi öcsém tehát igy gondolkozott:
Ha te neked nem kell egyéb, mint csak az, a’ mi rongyos és rozsdás: 

akad az ősi kaczattárban annyi tarajatlan rézsarkantyu ’s nyélbe törött kés-villa, 
meg füstös documentum ’s több afféle ludgége-sodorító és fánkmetélő , a’ mit 
csak ősi megillatosodott üveges almáriomok fiókjában összevissza hányva lehet 
megtalálni ’s mellveken a’ késő successorok törhetik fejüket: hogy melly ke
resztyéni czélokra szolgálhattak mindezek ? mennyiből három csodamuseumot 
ki lehet állítani.
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Fogta tehát, egy éjjel összeszedte öreg anyja legöregebb almáriomának 
megpenészesedett tartalm át, egy sereg régi főkötő-szorítót, czifra paczalmetélőt, 
mozsártörőt, ódivatú gömbölyű üvegvasalót, kólmizó vasat, giraffe-féstit, ketté 
vált porczellán-tálakat, tollatlan kulcsot, srófokat, szegeket, csattot, rokka
kapcsot, czipőhuzót, famacskát, harisnya-stoppolót, egérfogót, fületlen gom
bokat, ’s mind ezeket zsákra rakva elvitte a’ városhoz vagy fél mérfóldnyire 
fekvő puszta várba, ott azokat egyenként a’ kövek közé, az udvarban, a’ bokrok 
alá szépen eltemette ’s hagyta állani vagy egy hétig.

Egy hét múlva elment Thaddeus úrhoz. Thaddeus úr mindenkitől, ki 
hozzá belépett, azt szokta legelőször is megkérdeni: hogy micsoda nap van ma? 
mert a’ házánál levő l e g ú j a b b  kalendárium II . Sixtus pápa idejéből való 
volt. Ha aztán mondták neki: hogy szerda vagy csütörtök ’s martius 10-dike 
vagy 20-dika — ő rendesen tudta: hogy ezen a’ napon hol volt nagy ütközet, 
kit koronáztak , kit fejeztek le, mei-re volt földrengés? Mellyik tudós miféle 
klepsidrát talált fel ’s egyik vagy másik kegyelmes fejedelem miféle kegyelmes 
viczet méltóztatott mondani e’ napon.

— öcsém , ezen a’ napon találta fel Guericke Otto az időjóslót, ott a’ 
szegletben láthatsz egyet, geranium mag van tűzve a’ közepébe, annak a’ farka 
mutatta hajdan a’ jó és rósz id ő t, mielőtt a’ barometrum fel lett volna találva. 
Ezt ma találta fel Guericke O tto, azaz, hogy ezelőtt 214 esztendővel. Illy sza
vakkal fogadta Thaddeus úr Bandi öcsémet.

— És éh pedig mit találtam! szólt ez phlegmatice — (úgy szokott be
szélni) — nézze csak professor urambátyám — (Folyt, köv.)

NEMZETI SZÍNHÁZ.
H a m v a z ó  s z e r d a .

E ’ nap az ítélet és bünbánás nagy napja a’ szinbiráló fe le tt, — e’ napon
— minthogy egyéb dolga sincs — lelkiismeretének elszunnyadt gnomjai, ál
mukat szemeikből kitörülvén, con brio üvöltik fűiébe minden bűnét, zsarnok
ságát, mások dicsét fojtogató kegyetlenkedéseit, mellyeket egy egész év alatt 
két élű tollának könnyelmű vonásaival kénye kedve szerint gyakorlott és aláirt 
ártatlanok sujtolására.

Megannyi megrovott drámái színész coulissa-rongyoló harsány szavalattal, 
a’ devalvált operai énekesek pedig iszonyú lamentosoval küldik egyesített égre- 
pesztő petitiójukat Atlié trónjához szörnyű boszúért! A ’ romboló zaj rezgésbe 
hozza a’ bosszúisten halálfej- ’s pallospitykézett trónjának arany bojtjait; a’ 
bojtok rezgése sorvasztó orkánokat támaszt, mellyek ziláló dühvei rohannak a’ 
szinbiráló fejének, szertedúlván hajzatának ékes boglyáit. Kitépik onnan irgal
matlan kezekkel az oda álmodott borostyánok lombozatát. Eldörög fölötte a’ 
hatalmas szózat: ,ne Ítélj , hogy ne ítéltessél!‘ ebből szülemlik kénbüz és fog- 
csikorgatás, és a’ szinbiráló ijedtében ármányos tollát egész hosszában lenyeli,
— oldalaslag e’ nem épen gourmandi falatot, mint az éhcsillapitásra szolgáló 
új találmányt, a’ magyar irói világnak följegyezvén, — továbbá sok műgonddal 
’s nem kevesebb intricával megirt bírálatai nagy halmazát emésztő lángoknak 
dobja m artalékául, ’s a’ hordónyi hamvat önfejére szórván, őszinte bűn- 
bánásának — a’ megsértett keblek megengesztelésére — kézzelfogható jeleit adja.

így magába szálltán Athe trónja zsámolyánál szent fogadást teszen, hogy 
először, színészt többé szerepnemtudásért meg nem rovand, mert ennek m in- 
denkor ezernyi alapos oka lehet, például: egy testvéries champagnerezés, melly 
3 nap és 3 éjjel tartott, ’s több illy fontos nyomatékú, előre be nem látható okok.

Másodszor: rögtön közbejött aprószerűbb akadályokat, meltyek végett
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csak a’ darab marad e l, színházi lepleiben burkolva hagyand, mert mi könnyen 
ki találna derülni: hogy puszta szeszélyből eredők.

Harmadszor: a’ risum repertumoknak *) teljes hitelt fog adni minden
kor, miszerint egyik vagy másik színésznőnek betegeskedése mindenesetre ala
pul egy — kis fejfájáson, vapeur-ön, vagy hölgytoilette-ek körében koronként 
előforduló ájuldozáson.

Negyedszer végre: hitté kövülend benne: hogy az operanapokra mulhat- 
lanul bekövetkezni szokott elrekedésekkel nem pusztán zugligeti kirándulások 
palástoltatnak.

Mennyi nemes resignatio!
Oh tízszer áldott vagy, hamvazó szerda, midőn illy kényes pontoknak lel

kiismeretes megtartására adsz erőt a’ szinbirálónak, mellyeket ő ugyan ez napon 
hajszálnyi eltérés nélkül meg is szokott tartani.

Nem kell azt hinni, hogy a’ jó criticus hibáktól hízik, (milly dicső epi- 
curäi ingyenlakomák lennének ezek!) hiszen akkor drámai előadásaink kegyel
méből , már régen debreczeni egészségnek örvendeznék ’s első panaszomat is 
táblabirói modorban a’ zártszékek szűkvolta ellen emelném. Tudunk mi dicsérni 
is, a’ hol igazságosan lehet, ’s roszlelkü az , ki nem hisz i, hogy a’ méltányos 
dicséretben mindenkor örömünket leljük, — minek tanulságos példájául álljon 
i t t , miként következik :

1848-dik évi mart. 8-kán, hamvazó szerdán , N o r m a ‘ adatott. Hecate 
asszonyság mint vendég lépe fői ’s h a l l a t l a n  tapsokban részesült, — holló- 
fürteinek ’s éj szemének büvvarázsa mindenkit édes álmodozásokba ragadott, — 
már maga a’ nagyszerű gyászfátyol is , mellyel megjelent, képes volt, mindent 
homályba borítani! ’s hozzájárulván még érdemtetézésül azon primadonnátlan 
rendkivüliség is, miszerint világhirűsége daczára, díjtalanul lépett föl! Ez estét 
a’ legélvdúsabbak közé számítjuk, — semmit nem láttunk , mi hibához csak 
árnyékban is hasonlíthatott volna.

Valójában a’ hamvazószerda egyik legáldottabb napja Balog úrnak ’s a’ 
szinmüvészetkedvellőknek:

Bármi akadályok jöjjenek is közbe, a’ repertoir n e m  v á l t o z i k .
A’ kivilágítás sz ok ás szerinti.
Közönség S h a k e s p e a r e i .
Fészekcsiripelés nem zavar senkit.
A ’ fólvonások közti zene jó.
Unatkozóknak nyoma sincs.
Az ásítások mintha száműzve lennének.
A ’ befizetett bemenetdíjt senki nem kéri vissza.
És a’ színi referens olly szerencsés helyzetben v a n , hogy elálmosodván, 

lefekhetik tiszteletes személyének compromissiója nélkül, ’s a’ legközelebbi lap
ban dicsérhet, korholhat a’ mint akar, senki magára nem veszi.

C s e r c s e r  N a t á l i a  k. a. három szerepben mutatá be színi ügyességét 
közönségünknek, ’s ha a’ taps-zajból levonjuk is azon egy rész kegyeletet , mel
lyel a’ közönség, mint vendégnőt, mindenkor fogadta , ’s habár a’ te tszést, mi
ként az művésznői érdemei irányában nyilvánult, netto mértékre szállítjuk is 
alá, annyit mindenesetre nagyítás nélkül mondhatunk, hogy szívesen láttatott.

Vidéki színésznőink rendesen bizonyos rögzött manierban játszanak, a’ 
leggömbölyübb karral is szegletességet fejtenek k i , és szűk körhöz szokván, kis- 
városias tartózkodással félénken ejtik lépteiket, — marionett-bábuk, kiknek 
sodronyszerü mozgása kellemetlenül hat a’ szemre. Cs. k. a. örömünkre egyike 
azon keveseknek , kik a’ provinczián e’ hibáktól menten maradtak.

*) Amúgy homályosan kezdjük gyanítani, hogy visum repertum akar lenni.
S z e r  k.
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,A’ szépség hatalma nagy4 —mondja báró Jósika. Cs. k. a. nem bír ugyan 
egy pár — birálót-lióditó szemekkel, mindazáltal némelly szavaknak igen kedves 
hangoztatást tud adni ’s illyenkor hideg arczéle is kellemes kifejezést nyer. 
Játéka — habár nem nagy plasticus körre terjedő — elég otthonos és szaba
tos; — csinosan szaval.

Föllépteire ítéletem egyszerűen a z , hogy sem Törő Bálintné ifjasszony, 
sem Csillagné komámasszony, sem Jeanette lányasszony nem egyezik meg egyedi
ségével; azon bizonyos reszketegség, mi orgánumán elárad, szemeinek majd 
félénken lesütött, majd bizalmasan nyílt tekintete, kezének hullámszerű hajlása 
szive tája felé,elárulják, miszerint inkább naiv szerepek vitelére nyilatkozik benne 
természeti hajlam. Vaudeville énekesnőt nem találtunk benne. A ’ Csillagné- 
fajta szerepek művészies coquetteséget, piquant fölfogást igényelnek, élénken 
szerteszóródó tüztekintetet, melly mindig szivhóditóbb, mint a’ m erev, habár 
átszegező nézés. ’S illyes szerepekben öltözék, hajzat kiválóan emeli a’ szí
nésznő játékát. Valamint borús tá ja t, vagy rét virágokat ábrázoló képnek nem 
adunk foglalványaul rococo rám ázatot: úgy ellentétesen rosszul választ a’ szí
nésznő , ha grisettek személyesitésekor halvány , egyenszinzetü ruhákba öltö
zik, illyenkor a’ helyes öltözék megkívánja, hogy olly színek vétessenek, mely- 
lyekben leginkább van festve az élet, a’ természetőrömé. A ’ hajviselet egysze
rűen sima ne legyen, mindig valami kitetsző és feltűnő fonadék vagy fiirtözés 
által kell a’ színésznőnek a’ kül és a’ lényeg között a’ kellő harmóniát előállitni 
tudni.

Nálunk ugyan ezeket a’ boldog találomra bízzák, — azért is ijesztelünk 
meg ollykor egyegy berohanó marquis-nő által , ki a’ szivárványnak retort 
et ä travers kevert minden szineibe öltözött, — ’s bizony bizony émelygésre 
vinne a’ ,szembántó színzavar4, ha eszünkbe nem ju tn a , hogy „dicső mikor ha
záért égő szivet ta k a r!“

Csak jó is mindent tudni; még az esquamatirozást is.
Bosco elővesz egy fekete ’s egy fehér galambocskát, mindkettőnek a’ fejét 

levágja, ’s aztán változtatva rakja ismét helyre, — ez ugyan nem ollyan nagy 
csoda , mint egyelőre látszik: hány férj és feleség van ennek régtől fogva hábo- 
rítlan gyakorlatában, noha ezek sem nem Boscók, sem nem galambok, (kivált egy
más között), ma kontyon van a’ kalap, holnap a’ férj fején a’ főkötő, ’s igy 
megy ez kölcsönös váltogatással napról napra , míg a’ férj sok gondjai miatt 
fejét nem veszti!

De meg ne haragudjatok, szépeim, nem is ezt akartam ám én tulajdonké
pen m ondani, — hanem hogy a’ ,Szekrény rejtelme4 legközelebbi előadásakor 
Mari és Csillagné hajékezetén csakugyan óhajtottuk volna, ezt a’ Boscoszerü 
g a 1 a mb f e j escamadot véghezvinni. — Marie ,á la pompadour4-ját a’ coquette 
Csillagnénak, ’s Csillagné sima haját a’ szerény Taglósi Marinak szerettük volna 
átcserélni, nem csak egyedül azé rt, hogy az ő szende jellemével öszhangzato- 
sabb leendett, hanem mert tartottunk a’ gyászos következményektől ’s aggo
dalmunk nem volt alaptalan. Annyira megtetszett a’ K. Ida k. a. hajviselete, 
hogy másnap minden valamire való mészáros leánya fodrásznőt hivatott magá
nak, és lön reggeltől délig tükörmunka, és déltől estig az önmagokbani gyö
nyörködés édes nyugideje; a’ férfiszivek, az igaz, menkő módra hódolnak , de a’ 
fodrásznő pénzbe kerül, ’s az illy lázasztó mozgalom mit szülend egyebet, mint 
a’ hús árának két krajczárrali fóljebbrugtatását ?

Mitől függ sorsod, oh szent emberiség ? !
„ J á n o s  l o v a g 44 ered. szomorújáték 5 felv.ban 

irta
CZAKÓ ZSIGMOND.

Szent a’ gyász, melly sziveinkre száll.
A ’ múzsa lefordított fáklyával kesergi e’ nevet.
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Áldozzunk néhány perczet az emlékezet szentelt szüvétnekénél, szivünk 
oltárán a’ tiszta kegyeletnek.

Czakó a’ földben nyugszik, égretörő lelkének mindenható forrását a’ halál 
hideg keze jegeszté be,— szelleme seraphszárnyakon küszködött föl a’ magasra, 
röpült mint a’ paradicsommadár , melly mindig fennlebegni látszik , mintha a’ 
földporán soha meg sem nyugodnék , röpült el túlcsillagokon, uralmat víni az 
emberek lelkei fölött, de a’ törékeny szenvedő test visszainté őt a’ közönséges 
halandók semmiségéhez.

Nem leverő érzés-e ez? a’ gyors életet kötve látni halottformához, a’ 
lelket, melly egy lialhatlan lény magasztos czéljai után tö r , bilincselve látni 
testbörtönében, az örökifjú gondolatot csatolva fáradt szemekhez, megtört 
idegekhez.

A ’ szellem, hatalma istenerejével letépi a’ sötét Isis-fátyolt egekről és 
földről, és Óceánok méhébe lá t , — és im egy parányi szemfödél le képes zárni 
a’ szemeket ’s az istenfényü világosságra örök éj borúi. A ’ szellem az ég és föl
det többnek teremti puszta por és levegőnél, ’s midőn a’ lélek új teremtését 
beszárnyalni k e l, a’ törékeny test a’ föld gyomrába roskad, utána a’ lélek is 
szárnyszegetten , párává törpülve, visszahull.

Tudjátok-e, mennyit szenvedett ö, míg éjeit isteni hivatásának áldozá? 
nála gondolkodni annyit jelen tett, mint búvárként lemerülni a’ fájdalom tenge
rébe , — megvetni tanuln i, mit a’ világ bálványoz, — hit, szeretet ’s reményt, 
mint az életnek legédesebb hármas kötelékeit szertetépni, és számkivetni ön
magát a’ kétségbeesés iszonyú éjszakájába. —

Nem szobrot leplezendünk le itt nevének: nagy szellemével fogunk talál
kozni , melly elég erős feltörni sírjának nehéz zárja it; lelkének viharzó vallo- 
másival fogunk találkozni, ’s lángképzelmeivel forrongó álminak.

Ő él!
El öröklő elragadtatásában nemzetének.
Genuisa szentelt kezekkel tűzte ki magas czélja elé a’ reménynek zöld 

ág á t, — ’s rajta egy nemzet szeme függött.
A’ végzet máskép akarta, a’ remény zöldága korán cyprusszá lön sírja

felett.
A’ műről legközelebb. D o m i n o .

BÉCSI HÍREK.
Mindenfelől a’ legörvendetesebb újdonságokat vesszük; a’ szabadság szava 

Európán átszállóit ’s a’ népeket, mellyek eddig fölébreszthetlen álomban lát
szottak szenderegni, itéletnapi tárogatóként hívta föl jogaik visszaszerzésére. 
’S a’ népek e’ szent szónak értelmét megértették. L á tták : hogy hosszan alud
hattak m ár, nagyon hosszan, mert midőn szemeiket k iny iták , a’ szabadság 
napja már magasan á llo tt, a’ sötétség elvonult, a’ nagy munkához pedig vilá
gosságra volt szükség! 1789-ben csak szürkület volt, nem láthaták a’ tárgyakat 
jó l, ’s nem különböztetheték meg kellőleg, azért a’ nagy munkát nem tudták 
bevégezni. M ost, mint mondók, másként van. Még azon szomszéd atyánkíiai 
i s , kikről eddig azt h ittük : hogy a’ nagy nyomás alatt annyira elsorvadtak, 
hogy nem leendnek képesek felszabadult tagjaikat sem mozgathatni, villámgyor
sasággal nyerék vissza az ősi erőt, ’s mellyel eddig politicai életök élesztősére 
mit sem tehettek , szétrombolák a’ bilincset, mellynek lánczszemei olly szűkek, 
mellynek terhe olly kimondhatlanul nehéz volt. E ’ felébredéshez nagy tényező 
volt a’ magyar országgyűlés, mellynek altáblája kitűréssel és példás lelke
sedéssel küzdött, nemcsak a’ ránk nézve is kikerülhetlen szükségű reform
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kérdések mellett, hanem a’ szomszéd nemzetek alkotmányszerű állásáért is. 
E ’ küzdésnek élén Kossuth Lajos Pest megye követe á llo tt, melly nagy 
megerőltetés Bécsben a’ kellő méltánylást meg is lelte. Mert midőn ő 
fensége szeretett nádorunk vezérlete alatt a’ magyar országgyűlési küldött
ség Bécsben megjelent, először is az elnök szekeréből a’ lovak a’ nép 
által kifogattak ’s kocsija nagy örömrivalgások közt vonatott a’ császári lakba, 
azután Kossuth Lajost a’ városban szerteszét hordozták ’s egyre növekedő lel
kesedés! éljenekkel fogadták, — utána rövid időre a’ császár, népei közt megje
lent, ’s alkalma volt látni, hogy a’ nép, mellytől eddig a’ fejedelmek félni szok
tak, nem olly rettentő, mint azt némelly szines szemüvegeken vizsgálódó bureu- 
crata festeni szokta, — hű tud lenni azok i r á n t , mellyekhez őt több százados 
összeköttetés ’s apáiról öröklött kegyelet csatolja. E ’ ragaszkodás itt is kitört, 
’s Bécs tanúja volt egy örömnyilvánitásnak, melly tőle régi időktől idegen volt. 
— Két órával ezután az alkotmány kihirdettetett. — Bécsben most a’ legna
gyobb rend és csend uralkodik.—

ÉPEN  MOST H A LLJU K , hogy Pozsonyban, midőn az iljuság Kossuth 
Lajosnak éji zenét készült csinálni, Zichy a’ h. fölovászmester ellenezte, mire 
nádor ő fensége őt tüstint hivatalától felmentette, és helyette Ráday Gedeont 
nevezte ki.

BUDAPEST.
FORRADALOM VÉR NÉLKÜL.

A’ mennydörgés azt mondja: le térdeidre ember, az Isten beszél.
A ’ népszava is megdördült és mondá: föl térdeidről rabszolga, a’ nép 

beszél!
Tartsátok tiszteletben e’ napot, mellyen a’ nép szava először megszólalt. 

Martius 15-dike az, Írjátok fői sziveitekbe és el ne felejtsétek.
A’ magyar nemzet szabadsága e’ naptól kezdődik. A ’ nemzet történetében 

ez volt az epochalis nap. Ezentúl minden nap új dicsőséget fog számotokra hozni; 
a’ nép főiébredett, a’ nép követelte századok óta megtagadott jog a it, a’ nép ki- 
vítta jo g a it, miknek lánczait legközelebb találta.

Martius 15-kén reggel a’ fővárosi fiatalság, melly a’ józanabb pártnak 
nevezett töredék által ajánlott türelmet és várakozást sérelmei gyógyszeréül 
nem tartotta elegendőnek, adandó reformlakomája fölött tanácskozni egybegyü
lekezvén , ez alkalommal Jókai Mór következő proclamatiót kiáltott ki ügyba
rátaihoz: „Testvéreim! A ’ pillanat, mellyet élünk, komolyabb teendőkre szó
lít fel bennünket; Europa minden népe halad és boldogul, haladnunk, boldo
gulnunk kell nekünk is. Legyen béke , szabadság és egyetértés! Követeljük 
jogainkat, mellyeket eddig tőlünk elvontak, ’s kivánjuk: hogy legyenek azok 
közösek mindenkivel. Kívánjuk a’ sajtó szabadságát, censura rögtöni eltörlését; 
— felelős ministeriumot Budapesten; — évenkénti országgyűlést Pesten , és 
azt rögtön ! — Törvényelőtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben ; — 
kívánjuk: hogy a’ nemzeti őrsereg rögtön fölállíttassék, védje hazáját minden 
férfi; egyenruha ne legyen; — közös teherviselést; — úrbéri viszonyok meg
szüntetését; — esküdtszéket képviselet alapján; magunk választjuk biráinkat 
magunk közül; — nemzeti bankot, idegen bankjegyeket nem akarunk elfo
gadni. A’ katonaság esküdjék meg az alkotmányra, — magyar katonáinkat ne 
vigyék külföldre, a’ külföldieket vigyék el tőlünk. A ’ political statusfoglyok 
bocsáttassanak szabadon. Unió Erdély és Magyarhon között! Ezen jogokat 
követelni tartozik a’ nemzet, ’s bízni önerejébe ’s az igaz ügy istenébe! Egyen
lőség, szabadság, testvériség!
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E ’ proclamatio minden egyes pontjait mennydörgő helyesléssel fogadta a’ 
nép ’s kinyilatkoztatá : hogy azt saját manifestumául fogadja el.

Ekkor Petőfi Sándor lépe fel ’s ezen honfidalt szavalá el a’ nép között:
Talpra magyar, hí a’ haza!
I t t  az idő , most vagy soha ! 
Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a’ kérdés, válaszszatok! — 
A’ magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk.

Fényesebb a’ láncznál a’ kard, 
Jobban ékesíti a’ kart ,
És mi mégis lánczot hordtunk 1 
Ide veled, régi kardunk !
A’ magyarok istenére 
Esküszünk ,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk.

Rabok voltunk mostanáig, 
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek haltak , 
Szolgaföldben nem nyughatnak. 
A ’ magyarok istenére 
Esküszünk ,
Esküszünk , hogy rabok tovább 
Nem leszünk.

A’ magyar nép megint szép lesz, 
Méltó régi nagy híréhez,
Mit rá kentek a’ századok, 
Lemossuk a’ gyalázatot.
A’ magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk : hogy rabok tovább 
Nem leszünk.

Sehonnai bitang ember ,
Ki m ost, ha kell, halni m er, 
Kinek drágább rongyélete, 
Mint a’ haza becsülete.
A ’ magyarok istenére 
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk.

Hol sírjaink domborulnak, 
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket.
A’ magyarok istenére 
Esküszünk ,
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk.

r

A ’ vers utósorait dörögve esküdte utána a’ nép ’s innét ment egyenesen 
az egyetemi fiatalsággal egyesülni; először az orvosi kar csatlakozott hozzá, 
azután a’ mérnöki, legvégül a’ jogászi; egyedül ezen kar tanára szegült ellene 
a’ nemzet akaratának, senki sem hallgatott rá. Vasvári Pál h ítta fel közgyű
lésre a’ tanuló ifjúságot ’s az egy akarattal követte a’ vezéreket; künn az egye
temi piacz közepén , már ekkor túláradt néptömeg közepett adá elő Vidács P ., 
mikép gátoltatott az egyetemi fiatalság e’ mozgalmakbani részvételtől, tanáraik 
milly kicsinységes fenyegetődzésekkel akarták a’ meggyuladt lángokat elolto- 
gatni. M ondá: hogy megötödöltetéssel fenyegettetének. Általános kaczaj és 
zúgás. Ekkor a’ nép szónokai közül Jókai harmadszor is nyílt piaczon felolvasó 
a’ proclamatiót, ’s Petőfi elszavalá fentebbi dalát, mellynek végeztével rögtön 
elhatároztatott, hogy a’ nép a’ proclamatio első pontját, a’ sajtószabad
ságot, saját önhatalmánál fogva teljesülésbe veendi, mit meg is te t t , innét 
tömegestül Länderer és Heckenast nyomdájára menvén, hová a’ rend és 
béke fóntartása tekintetéből választmányi tagokul Petőfi, Vasvári, Vidács 
és Jókai küldetének be, a’ nyomdatulajdonost felszólítandók : hogy ki- 
vánja-e az el nem kerülhető kényszerítés be nem vártával a’ kikiáltott 
tizenkét pontú programmot ’s Petőfi felolvasott költeményét censura nél
kül kinyomatni? A ’ nyomdatulajdonos engedett ’s a’ kívánt iratok rög
tön németre is lefordítva néhány pillanat múlva a’ gyors sajtó alól ezerével 
kerültek elő, mellynek példányai egész délig osztattak ki a’ szakadó eső daczára 
szüntelen gyülekező közönségnek. E ’ közben többen kezdtek szónokolni a’ nép
hez. Szólt Irinyi József, V asvári, Bulyovszki, Egressi Gábor, Irányi, Vidács, 
Jókai ’s néhányan németül i s , mi annak manifestuma: hogy ez ügyet idegen
ajkú polgártársaink is fölkarolták. A ’ déli harangszó egy óráig félbenszakasz- 
totta a’ mozgalmakat, ’s ekkor gyülekezethelyül a’ nemzeti museum tere tüze-
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tett ki. Az eső szüntelen esett. Jó jel! mondá a’ nép, Párizsban, Palermóban 
és Becsben is esett, mikor a’ nép jogait követelte. Délután a’ museum terén össze
gyűlt nép elhatárzá a’ városházára menni ’s ott a’ polgári kart és városi tanácsot 
az egyesülésre ’s kivánatai aláírására felszólítani. A ’ tanácsterem megnyittatott 
’s tartott nyilvános ülés a’ piaczra összegyűlt nép szabadságmennydörgései kö
zött. A’ tanácsnak benyujtattak a’ programm pontjai ’s a’ tanácsjegyzö m ondá: 
hogy azok el vannak fogadva ; utána Holovics tanácsnok kívánt gondolkozási 
időt, mellyben e’ pontok tanácskozás alá vetethessenek. Megczáfolta őt Rotten- 
biller alpolgármester, kimondva: hogy már egész délelőtt tanácskoztak e’ fö
lött; ezután szónokolt Nyári Pál pestmegyei alispán ’s a’ pontokat pártolta, 
utána Klauzál Gábor, ki az első és 11 -ik pontok rögtöni életbeléptetését is 
kívánta; a’ pontok a’ tanács által aláírattak ’s az ablakon át a’ népnek felmu- 
tattatának. E ’ pontok azóta minden utczaszegleten olvashatók. A ’ nép, ideiglenes 
választmányát a’ tanács és polgárság választmányával egyesitendőt kinevezve, 
kívánta : hogy Stancsics Mihály, ki sajtói állítólagos vétség miatt fogva van 
Budán, — miután kimondatott, hogy censurai törvények nálunk nincsenek, nem 
is voltak soha — szabadon bocsáttassák’s a’ censurale collegium rögtön mentessék 
fel hivatalától; e’ kivánata teljesítésére átment B udára, ’s a’ httósági épület 
udvarán zászlója körül gyűlve, állhatatosan állt jogai kivánata m ellett, míg vá
lasztmánya által kijelenteték: hogy a' httó tanács e’ három pontba egyezett bele: 
Stancsics kiadatása , censura eltörlése , sajtó bíróságnak a’ nép közüli vá
lasztatása; egyúttal kimondá: hogy a’ katonaságot csak azon esetben fogja 
kirendelni: ha azzal maga a’ nép saját czéljai rendes kivitelére kívánna ren
delkezni.

Ez nap délutánján a’ nép kívánta a’ színházi aligazgató Bajza Józseftől: 
hogy a’ színházban e’ nap ünnepélyére teljes kivilágítás mellett B á n k  b á n  
adassék elő. Bajza mondá, hogy szívesen teszi. A’ színház oltár volt ma, a’ 
közönség színe volt jelen ünnepi arczokkal, ünnepi ruháiban; a’ nemzeti cocarda 
volt minden férfi , minden nő keblére fóltüzve, középen a’ háromszinü zászló.

Ez alatt a’ nép, a’ megszabadított Stancsics kocsiját önkezeivel vonva át 
Budáról a’ színház teréig, bevonult a’ színházba, melly mindenki számára in
gyen megnyittatott.

A ’ páholybirtokosok „is megnyitók páholyaikat a’ nép számára, ki még e’ 
közforradalom perezében i9 olly tiszteletben tartá a’ gyöngédebb érzelmeket, 
hogy egy páholyt sem foglalt e l , mellyben hölgyek ültek.

A ’ zenekar fölváltva a’ Rákóczy-indulót, Marseillaiset, és Hunyady 
László szebb helyeit hangoztató. -J

Később Egressi Gábor szavalá el Petőfinek fenn kitett költeményét, a’ 
nép ezreinek harsogó esküvése mellett. Ugyanazt rögtön Szerdahelyi által zenére 
téve, a’ színházi polgártársak kara éneklé el; a’ közönség ismételteté a’ szaval- 
mányt és dalt.

A ’ közönség nagy része ohajtá Stancsicsot a’ színpadon megjelenve látni, 
azonban értesülvén a’ tisztelt polgártárs gyengélkedő állapotáról, kivánatával 
felhagyott ’s a’ legnagyobb csend és béke között eltávozék.

Az állandó választmány azonban reggelig együtt ült.
Másnap legelső teendője volt a’ népnek a’ nemzetőrség tettleges életbe

léptetését követelni, ’s e’ végre aláírások nyittattak meg azok szám ára, kik a’ 
nemzetőrséget alkotni kívánják; néhány óra alatt több ezerre ment az aláírás.
A’ nép követelte a’ fegyvereket.

A ’ katonai hatóság jelenté: hogy csak 500 fegyvert adhat, mert a’ többi 
Komáromba vitetett. Ezt Lederer tábornagy katonai becsületszavára állító. ’S 
az Arsenalt fólnyitni nem akaró.

Lenn pedig a’ nép, melly már ekkor mintegy 20 — 25 ezerrre ment, kö-
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vetelte a’ fegyvereket ’s fenyegetőzék: hogy az Arsenalt feltöri, ha fegyvert 
nem kap.

Ekkor alválasztmány neveztetett ki a’ fegyverek kiosztása tárgyában, ’s 
egy órai tanácskozmány után Rottenbiller alpolgármester a’ teremben, Jókai 
pedig a’ városház terén összegyűlt népet nyugtatá meg azon tervezet közzé téte
lével: hogy az illető tömegek városnegyedenként külön oszolván, száz— száz 
férfit válasszanak ki maguk közül, kik óránként felváltva, mint nemzetőrök az 
éjjel diadalfényben kivilágított város nyugalma fölött őrködjenek. A ’ többi 
fegyverek kiadása a’ következő napokon fog sürgettetni.

Este a’ két testvérváros ki volt világítva, az utczákon lelkesült néptömeg 
forrongott, harsogtatva: éljen a’ szabadság! az ablakokból nemzeti lobogók 
függtek alá, a’ szabadság nevével beírva.

Egész éjjel rend és nyugalom őrködött a’ város fölött, a’ portyázó n e m 
z e t ő r ö k  több helyeken bujkáló csavargókat fogtak össze ’s hivatásuknak 
minden tekintetben híven megfeleltek.

Mart. 17-kén az ideiglenes kormányzó választmány által, (melly állt a’ 
nép, tanács, megye, polgárság és egyetemi fiatalság küldötteiből, közte három 
héber) elhatároztatott: hogy a’ mostani napok örök emlékére az egyetemi tér, 
hol a’ forradalom legelőször kikiáltatott, „ M a r t in s  1 5 -k e i t é r n e k “ , a’ hat
vani utcza, hol a’ sajtó elfoglaltatott, „ s z a b a d  s a j t ó  l l tc z a n a k “ , a’ város
ház tere pedig „ s z a b a d s á g  t e r é n e k “  fog ezentúl elneveztetni, melly hatá
rozatot a’ tanács azonnal foganatba is vette , ’s Länderer rögtön nagy betűkkel 
nyomatta az utczák eddigi nevei helyébe a’ megörökítendő dicsőség szavait. 
Ugyanekkor kim ondatott: hogy minden czímek eltöröltetnek, semmi tekintetes 
és nagyságos többé. A’ kivánalom, mit a’ Bécsbe induló küldöttség a’ király 
elé terjeszt: igy kezdődik: „felséges haza!“

Egy küldöttség átment Budára fegyvereket követelni, miknek nyombani 
kiszolgáltatását a’ hely tartó-tanács egész örömmel Ígérte ’s jelenleg a’ nemzet
őrség óráról órára szaporodik.

A ’ kétfejű sasok minden királyi hivatal homlokáról levétettek, lielyökbe 
a’ nemzeti czimer tétetett.

A ’ fekete-sárga szinek helyébe a’ nemzeti háromszin festetett.
Múlt éjjel még a’ nádori palota is ki volt világítva, mi az életben először 

tö rtén ik , sok más soha nem történtekkel együtt.
Tegnap a’ fehér zászlót egy hölgy (Szatkmáryné) vitte a’ nép előtt. A ’ 

nép választottal ezért remek nemzeti czimerrel tisztelék meg.
Az egyetem is beadta reformkérdése pontjait. Szabad tanulás, szabad 

oktatás, a’ pénzügynek nemzet általi kezeltetése ezeknek főpontjai, maguk a’ 
tanárok ’s az összes fiatalság aláírva.

A’ csend és béke e’ forradalom mellett olly jó lábon á l l , mint még soha. 
A ’ boltok kirakatai nyitvák, a’ vásár rendben foly, a’ nemzetőrök minden ut- 
czában portyáznak.

Éljen a’ magyar szabadság! E ’ három szót hallani minden ajkról, minden 
utczán, minden zászlón ez van kifestve.

Dicsőség e’ népnek! melly jogait egy csepp vér elfolyása nélkül ki tudta 
víni; melly önmagát saját becsérzete által hagyja kormányozni. Kik a’ lelke
sülés szent perczében sem feledkeztek meg a’ kötelességekről, mikkel magányo
sak személyi és vagyonbátorságának tartoztak. Kiket hon- és emberszeretet 
gyulasztott lángra, ’s kik közül egyetlen egynek tette sem piszkolá be önérdekü 
kihágással a’ nemzet e’ nagy ünnepét.

Mit más népek karddal víttak ki maguknak, azt e’ nép puszta kézzel, csu
pán szent lelkesülésének tüze á lta l, egyértve, elleneit nem legyőzve , de meg
térítve , tette magáévá.
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r  , ,
n y íl t  s z a v a k  h o n u n k  f ia t a l s á g á h o z .

I tt az idő testvéreim: hogy elveinket kimondjuk.
Első volt szavunk a’ forradalom piaczán, elsők valánk kimondani a’ je l

szót: legyen szabadság!
És lön szabadság . . . .
M ost, miután önerőnket ism erjük’s benne bízhatunk, tegyük, hogy ez 

egyesült fiatal erő honunknak mindég jobb keze legyen, áldást hozó az igaz 
ügynek , romlást az ellennek.

Két fegyver van kezünkben: a’ sajtó és a’ kard. Az igaz honfitűz, melly 
e’ kettőt kezeinkbe adá , egyszer meggyujtva , nem fog kialunni többé , hanem 
napként fog égni a’ haza egén, hogy világot és meleget áraszszon széllyel.

A ’ holtak föltámadásának napja eljött.
A’ századoktól eltemetett nemzetdicsőség, ’s a’ börtönben tartott szabad

ságérzet voltak e’halottak. Most ne keressétek őket sírjaikban, ők feltámadának.
A’ magyar nemzet ismét dicső és szabad!
Magyar hang, magyar nemzeti szin, magyar érzelem minden ajkon, min

den lobogón, minden kebelben.
Yálasztottaink a’ belrend, dandáraink a’ külnyugalom fölött őrködnek, mi 

pedig lépjünk föl a’ szabad sajtó terére ’s vegyük őrködésünk alá a’ szellemet.
A’ szerkesztőség ezennel tért nyit minden a’ szabadság, emberiség és haza 

ügyeit érdeklő nyilatkozatoknak , mellyek a’ fiatalság kimondott elveivel meg
egyeznek, bárkitől jöjjenek is azok.

Legelsőbben felszólítunk minden hazafit: hogy a’ n e m z e t ő r s é g  zászlói 
alá gyülekezni siessen. Mert minden eddigi győzelmeink biztosítéka egyedül 
csak a’ fegyveres önerő , ’s nem tudjuk: hogy melly perezben leend rá szükség?

A ’ n é p  l e g y e n  b i z a l o m m a l  v á l a s z t o t t a i  i r á n t ,  ezek pedig 
tartsák e’ bizalmat minden egyéb megtiszteltetésnél becsesebbnek’s a’ nép érde
keit sehol és soha el ne felejtsék.

I g y e k e z z ü n k  h o n u n k  i d e g e n a j k u  f i a t a l s á g á t  m a g u n k 
h o z  t e s t v é r i  k a p c s o k k a l  c s a t o l n i ,  rontsuk le a’ századok óta keblünk
ben megkövesült választó-falat, melly bennünket rokonainktól eddig elkülönzött, 
’s fogjunk kezet mindenkivel, kinek jelszava a’ szabadság.

I r t ó  h á b o r ú  m i n d e n  h i ú s á g n a k !  az embert nem a’ ruha teszi 
többé, hanem a’ mi keblén "belo! v an ; szoktassuk hozzá a’ népet , hogy az egy
szerűséget kezdje el szeretni. A ’ nemzetőrség öltönye legyen egyszerű ’s visel
jük azt büszke önérzettel mindenkor és mindenütt. Az ,,arszlán“ szó ne legyen 
ismert fogalom többé. Legyen mindenki annyi, mennyit a’ haza előtt ér.

M a g á n k ö t e l e s s é g e i n k e t  a’ forradalom ideje alatt se feledjük el: 
mihelyt a’ kardot letettük, térjünk napi munkáinkhoz ’s adjunk példát a’ nép
nek , mint tettük a’ forradalom kikiáltásakor.

A ’ sajtószabadságot ne használjuk személyeskedési czélokra, legyen előt
tünk szent és isteni minden, minek neve szabadság.

Ezért k o m o l y a n  m e g r ó j u k  m i n d  a z o k a t ,  kik jelen időben, mi
dőn az izgatott kedélyeket a’ rend és béke eszméire kellene téríteni, a’ vak láza
dás üszkét szórják a’ nép közé, kik a’ népet a’ fegyveres katonaság ellen bujto- 
gatják, kik a’ kasztákat egymás elleni irigységre költik , ’s kinyilatkoztatjuk: 
hogy mi egyéb ellenséget nem ismerünk, mint kik kitűzött jelszavainkat tiszte
letben nem tartják.

Ezen jelszavak: ,,béke, egyenlőség és szabadság!“
E l l e n s é g e i n k  t e h á t ,  kik a’ véres lázadásra izgatnak; kik a’ helyett, 

hogy a’ nép választmánya által adja tudtára akaratát az igazgató választmány
nak : tömegestül ,,via facti“ akarják azt a’ síkra vezetni.

Kik a’ hon lakosai bármelly osztályának a’ nemzetőrségből leendő kire
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kesztésére munkálódnak. Kik a’ zsidók ellen, melly osztály a’ forradalom leg
hevesebb perczében erősen részt vett a’ tett mezején, — a’ polgárok között iz
gatnak, és viszont; kimondtuk az egyenlőség elvét, különbséget ember és em
ber között csak a’ jellem és becsület tisztasága tesz ; ezek fölött határozni ott 
van az osztályozó választmány, melly mind azoknak, kik a’ nemzetőrségnek 
becsületére nem lennének, fegyvert adni nem fog. A’ szabadság jótékonysága 
alól senkit kizárni nem szabad; ezen idő a z , mikor egymásnak minden ellen
szenvet, minden eddigi botlást és sérelmet meg kell bocsátanunk ; ezen idő az, 
mellyben a’ régi fogalmak halomba vannak döntve ’s új évszak kezdődik, melly 
a’ múlt vétkeinek sírja fölött emeli az emberiség nevében oltárát.

V é g e  a’ k a s z t  a g y ü l ö l e t n e k !  Kiket a’ régi fogalmak korhadt om
ladékainak pártolói maguktól elüldöznek, azokat mi fogadjuk védelmünk alá, 
és esküdjünk pártfogást mindennek, a’ mi elnyomott, üldözött és méltatlanul 
bántott. Az üldözöttek asyluma a’ mi körünk legyen. ’S legszebb diadalunk 
legyen a z , hogy m indenki, ki méltatlanul nyomva érzi m agát, hozzánk jő 
bántalmai orvoslása végett.

A z  e l m ú l t a k é r t  s e m m i  s z e m r e h á n y á s !  M artius 15-kén az 
egész haza újjá született, vele együtt minden egyes hazafi. Legyen gondunk a’ 
jövőre , ne a’ múltra.

E g y e n l ő s é g ,  s z a b a d s á g ,  t e s t v é r i s é g !
É l j e n  a’ h a z a !  J ó k a i M ó r ,

u

MI HlR BUDÁN?
— Jelentjük , miszerint lapunkból az Y. ki van küszöbölve, ezentúl 

senki nevét sem fogjuk ez aristocraticus végbetűvel írni többé.
— A’ múlt csütörtöki kivilágításnál Länderer és Heckenast nyomdai sze

mélyzete ünnepélyes menettel vonult végig a’ városon, szokott kék blouseokba 
öltözve, fejőkön eajátszerü négyszegű papiros fóveggél, kezükben nemzeti lobo
gókkal. Elől a’ két nyomdatulajdonos vezette a’ menetet, ugyan e’ nyomda ab
lakaiból számtalan zászló lobogott ki az utczára e’ felirattal: „Éljen a’ sajtó- 
szabadság.“

— Emich Gusztáv könyvkereskedő ablakában ugyanakkor Petőfi Sándor 
életnagyságu mellképe volt kitéve transparent festésben, alatta egy sajtó , ’s a’ 
szabadság, béke és egyetértés jelszavai.

— Kitűnő volt az ellenzéki kör ez est kivilágításai között. Ellenben na
gyon felötlött : hogy a’ magyar academia szállása, melly minden kisszerű alka
lomkor fényes átlátsztványokkal szokott ékítve lenni, most semmivel sem fejezte 
ki részvétét e’ nap diadala fölött. Épen nem érdekli az academiát a’ nemzet 
ügye ? Választ és igazolás várunk , mert mi mind azokat, kik az igaz ügynek 
n e m  b a r á t a i ,  a’ haza e l l e n s é g e i n e k  tartjuk. Igazolást várunk.

— Vasárnap minden templomában az ikervárosnak, e’ napok diadalára 
ünnepélyes Te Deum laudamus fog tartatni.

— Az ifjúsági reformlakoma vasárnapról elhalasztatott.
— Metternich helyett Montecuculi lett minister.
— Hisszük, hogy a’ király Pestet fogja ezentúl állandó lakhelyéül vá

lasztani.
— Csernovics Péter 15 ezer nemzeti cocardot osztatott szét a’ nép 

között.
— Azon hírek, mintha a’ fóldraívelő nép több helyeken földesurai ellen 

lázadt volna, hiteles tudósítások nyomán valótlanoknak nyilvánítatnak.
— A’ közbátorság fenntartására kirendelt választmányban, melly jelenleg 

a’ fennforgó közügyi kérdéseket elintézi, több közönségünk előtt is ismeretes név



383

foglal helyet, minők: Rottenbiller, K lauzál, N yári, Irinyi, Vasvári, Petőfi, 
Jókai, Em ődi, Csányi, Bulyovszki, Oroszbegyi, Sűkei, Degré, Szegfi, Egressi 
G., Bugát, Pólya, Székács, Vörösmarti , Eötvös, Török, Hajnik, Länderer. 
A ’ hatvan tagú választmánynak egy ötödrésze — lapunk dolgozótársai.

— A ’ szerb fiatalság ma egyesült a’ magyar fiatalsággal a’ nemzeti mu
seum te rén , lelkes szónoklatok és testvéri ölelkezés között ’s biztosító magyar 
rokonait: hogy a’ horvát és magyar fiatalság szivei között ezentúl semmi gát 
nem fog létezni, minek megerősítéséül tömegestül felesküdött a’ nemzetőrség fia
talsági zászlaja alá. j

— Pénteken a’ lefoglalt könyvek erőhatalommal visszafoglaltattak ’s az 
illető könyvárusoknak visszaszolgáltattak.

— Épen most jutott kezünkhöz három szentesitett törvényczikk , mellyek 
által honatyáink sietnek az elnyomott adózó népet jelen mozgalmainkban telje
sen megnyugtatni. Az első törvényczikk a z  u r b é r é s  az t  p ó 11 ó s ze rz ő- 
d é s e k  a l a p j á n  e d d i g  g y a k o r l a t b a n  v o l t  s z o l g á l a t o k  (robot), 
d é z s m a  és p é n z b e l i  f i z e t é s e k  m e g s z ü n t e t é s é r ő l  — , a ’ második 
a’ p a p i  t i z e d  m e g s z ü n t e t é s é r ő l  — , a’ harmadik a’ k ö z ö s  t e h e r 
v i s e l é s r ő l  szól. Ez utóbbit, mint az egész hazát leginkább érdeklőt, szorul 
szóra ide iktatjuk. TÖRVÉNYCZIKKELY. A ’ k ö z ö s  t e h e r v i s l é s r ő l .  
Magyarország ’s a’ kapcsolt részek minden lakosai, minden közterheket kü
lönbség nélkül egyenlően és aránylagosan viselik. 1. §. Ő felsége felelős magyar 
ministeriuma által, a’ törvényhatóságok meghallgatása mellett, ki fogja dol
goztatni ideiglenesen az adózási kulcsot, és ezen kulcs szerint a’ kivetés már a ’ 
legközelebbi közigazgatási évtől, úgy mint az 1848-dik évi november 1-ső 
napjától, veszi kezdetét. 2. §. Az ideiglenesen kidolgozandó kulcs, a’ legköze
lebbi országgyűlésnek minden esetre bemutatandó. 3. §. A’ fenn kitett határ
napig a’ már kivetett közterhek behajtása elrendeltetik.

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
BECS. 1848. Tavaszelő 6-kán. Elvezetdúsabb , fesztelenebb, ’s mind e’ mel

lett is nagyszerűbb társalgásra az idevalók nem emlékeznek , mint a’ minőt nyújtott 
a’ múlt éji első magyar tánczvigalom. Különböző elemek ünnepélyes egybeolvadása 
jellemző ezt , ’s nem lehetett ráismerni a’ zárfalakra , mellyek fő- ’s alrangu között 
születési különzöttségre emlékeztetnek. Hazánk nagyai közül sokakat volt szeren
csénk itt tisztelhetni, kik nem csak anyagilag, hanem szellemileg is nagyok tudnak 
lenni; ’s tettel bizonyítják be , hogy a’ korszellem parancsánaki hódolat biztosabb 
utón vezet a’ hir temploma felé, mint bármelly születési fény. — Meggyőződhetett 
itt mindenki, hogy a’ rangok kora lejárt, ’s hivatásának legjobban megfelel az, ki az 
érdekek kiegyenlítésére — ha másutt nem lehet is , legalább a’ formalitások terén — 
segédkezet nyújt. Nekem azon szerencsés helyzet jutott, először megjelenhetni, ’s 
utolsó lenni a’ távozók közt. — Láttam gyűlni a’ hölgyeket, mindegyikkel egy rózsa 
fűződött a’ szépség koszorújához, hogy hosszú sorzatukon eltévedjenek a’ férfi sziv- 
vágyai, ’s ne legyen senki, kit égő szerelmük osztatlan füzével isteníthessenek, mert 
meg kellett itt oszolni még a’ szerelemnek is. — Ennyi szép hölgyet soha sem láttam 
együtt: ’s nem csalódom, ha azt állítom, hogy kellemüket nagy részben emelé azon 
nyájas leereszkedés, mellyel mindenki iránt viseltettek a’ nélkül , hogy könnyelmű 
átengedés körébe önérzetvesztéssel szálltak volna le. ’S épen ez az a’ női tapintat, 
mit hazámban sok hölgyek szem elől tévesztenek: vagy az affectálás hiú gőgje, vagy 
az önfeledésigi társalgás által engedvén magokat szélsőségekbe ragadtatni. Előttem 
legalább nőnek addig van jelentősége , míg főn tudja érdekét tartani azáltal, hogy 
tud fölmutatni té r t , melly általam meghódítva nincs, a’ miben áll épen azon nagy
szerű varázs , mellynek bilincsében tartják a’ férfisziveket, ’s melly nélkül a’ hölgy 
minden szépsége mellett is közönyössé válik azon férfiú e lő tt, ki még elébb istenítni 
tudta. E’ varázst csaknem minden hölgyben föllelém,— mit még kellemesebbé tett az, 
hogy mindegyik lehetőleg iparkodott úgy öltözködni, hogy az egész öltözet nemzeti 
szint képezzen. Ez aztán szép ellentétet képezett a’ frakokkal, mellyben a’ férfiak
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nagy része jónak vélte kiparódiázni a’ magyar nemzeti elsó tánczvigalmat!!! Társal
gási nyelvben azonban hölgyeink adták vissza a’ kölcsönt, mit egészen rósz néven 
nem vehetünk, sokan lévén köztük bécsiek is , kiktől a’ magyar nyelv tudását nem 
igényelhetjük. — A’ belépő hölgyeket Prágai úr virág-bouquet-tal fogadta, mellynek 
leveleire magyar tánczrend ’s hazánk czimere volt nyomatva. Pompásan volt diszítve 
a’ terem is ; de még sem úgy, hogy kivánni valót ne hagyott volna fenn, különösen 
a’ magyar megyék czimerei — nem ugyan nemzetiség , hanem művészi Ízlés szem
pontjából — elmaradhattak volna, mert a’ mennyire emeli a’ művészet az ünnepélyek 
nagyszerűségét: a’ mázolatok prósaisága annyira kisebbíti azt. Ez azonban csak egyéni 
vélemény, mit sinormértékül fölvenni nem lehet, bár én Ízlésemet mindig alárende
lem az általánosnak, ’s a’ czimereket is művészi szépség szempontjából ítéltem meg.
— Körülbelül 2000 ember hullámozhatott már a’ teremben, mikor rá kezdték nem 
ugyan a’ magyart, mit a’ tánczrend-megtartás’s nemzetiség szempontjából kellett 
volna, hanem a’ polonaiset , minek ugyan én, mint ollyannak, ellensége nem vagyok ; 
de ellensége vagyok a’ tévedésnek, mi mindenesetre föltételezi az óvatosság hiányát, 
’s ellensége vagyok azon kenyéririgységnek is , mit egymás ellen a’ zenészek aljaso- 
dási jellemzetül használnak. Hogy ezt értelmezhessem, meg kell említenem, hogy 
két zenekar működött. A’ francziákat ’s keringőket Strauss, a’ magyarokat pedig 
Kovács József zenekara játszotta. A’ kezdet Kovácsot illeté, mit Strauss — hihetőleg
— lealáztatásnak tarto tt; hogy ő — mint több jeles zenék teremtője — más által 
megelőztessék ; ’s ezen gőg szüleménye lehetett, hogy ■— bár ő ekkor nem volt jelen
— zenekara rendellenesen rákezdte a’ polonaiset, mit az alárendeltek önoktokból 
semmi esetre sem tehettek. Azonban e’ képre fátyolt vonok, bár élénkebben ’s jel
lemzőbben tudnám rajzolni; ’s e’ fátyolvonást az illető csak annak köszönheti, hogy 
az acacidák szerzőjét a’ büszke rendbontóban is tisztelni tudom.

Mellőzve a’ vigalom sok részleteit csak c s á r d á s u n k  d i a d a l á t  emelem 
ki , mellynek többszörösíthetése még körünket is — bár elég hibásan — 5/ í> részszé 
bűvölte á t , — a’ csárdás ismételtethetése kedvéért folytonosan kihagyván az 5-dik 
szakaszt, a’ mi pedig körtánczunknak olly kiegészítő momentuma, melly mint 
egyedüli fris , a’ nemzeti typust rányomja. Az első csárdást alig járta három pár, 
környezve a’ bámulok roppant seregétől; kik ha magyarok voltak, elragadtatva 
látták valódi nemzeti tánczunk első fölléptét, ’s ha bécsiek voltak : meglepettek 
a’ különböző ügyes fordulatok, merész változatok, ’s a'benne előjövő magyar 
eredetiséget jellemző változatok által. Az első föllépők által kivívott babér 
megtette a’ hatást, ’s kik eddig a’ leendő bámultatástól rettegve, föllépni 
nem mertek, a’ 2-dik csárdásban szinte kiálltak, ’s Kovács József zenéjére — 
eszem a’ lelkét, de jól húzta, még a’ szivem is tánczolt bele— föllelkesültek a’ talpak, 
oda hagyták azt a’ prósai földet, csókolództak a’ szellemibb levegővel, ’s úgy rárak
ták a’ csárdást, hogy no!!! Dejszen lett is ám: „Hogyan volt csak!“ ,,Ujra!“ ’s 
több efféle kiáltozás , mellyek —mint a’ magyar jellem valódi tükrözetei— úgy végig 
harsogták Zsófia-fürdő teremét, hogy megrendült a’ lelkesedéstől, mellyhez eddig 
szerencséje nem vo lt; ’s ijedtében ingadozott a’ talpak alatt, mellyek magyar lelke
sedéssel mint megannyi szivek dobogtak felette — a’ szépnél szebb magyar zenékre. 
De most jön még a’ legjava, a’ tisztelet is föllép ősz hajakkal ’s szemöldökkel, nem
zeti tánczunk részére á ll, dörgő ajakkal „Három a’ táncz“ -ot követel , — ’s a’ „Há
rom alma meg egy fél“-re úgy eljárja csárdásunkat, hogy non plus u ltra ! Nem is 
nyugodott addig , míg a’ csárdás nyolczszor nem ismételtetett egymásután. Ez aztán 
diadal, mihez hasonlóra még Bécsben nem emlékeznek , ’s a’ lelkes ősz, kinek ezt 
nagy részben köszönhetjük, hazánkfia gróf F....tics Miklós volt. Bár tánczrendünk- 
ben semmi polka’s mazur-féle tánczok nyomatva nem voltak, de hogy megmutassuk 
szláv atyánkfiainak, hogy mi nálok sokkal lovagiabbak tudunk ’s akarunk is lenni, — 
’s a’ poíiticai jogvédletet nemzeti ellenszenvvé ’s tánczvigalmi gyülölet-nyilvánitássá 
lealjasítni nem akarjuk, viszonzatul azon létesített határzatukért, miszerint ők a’ 
szláv bálban mindent, a’ minek csak magyar színezete van, elkerülni főfeladatuknak 
tekinték : mi szivünk nemesebb sugalmát követve, mind a’ polkát, mind a’ mazurt 
eljártuk, ’s ellenünk emelendő vádjaik ellen épen e’ tényünk leghatalmasabb véd- 
paizs leend. Nádor ő fensége , kinek tiszteletére rendeztetett e’ tánczvigalom, közbe 
jö tt körülmények miatt meg nem jelenhetvén : mit akkor egy szivvel ’s lélekkel kiál
to tt volna a’ tömeg, most én csak gyenge viszhangban adom vissza, hogy hazánk 
szellemi ’s anyagi jólléte előmozdítására , még számos évekig ÉLJEN ! ! !

P ap  K G . . . .





ZALA-EGERSZEG. M a r t i n s  12-én 1848. Az emberi lény jelleme leginkább öröm és 
bánatban tükrözi magát, — ’s ennélfogva, ki időt vesz magának a’ nyilvános vigalmakon elter
jedő szellem manifestation nyugodt kedélylyel és higgadt Ízléstől szabályzott bírálati szempon
tokból észlelni, — úgy hiszszük, az olly ember nem épen hasztalan firkáló. Ezen elvből kiin
dulva, levelezői tisztünket lelkiismeretesen teljesítjük ’s rövid rajzát adjuk farsangi mulatsága
inknak és szólandunk, változatosság kedvéért, más egyéb dolgokról is. — Februarius 22-én 
volt a’ kávés által adott második bál, mellyre a’ táblabirók és birandók, idebenn gyülésezvén, 
meglehetősen összecsődülének. E’ bálban, épen a’ gyűlés miatt, sokkal több genus masculinum 
volt, mint foemininum. És hogy a’ frakkosoké volt nemcsak a’ számbeli túlsúly, hanem még a’ 
vad orgiákhoz szító, féktelen szilaj szabadság is, — azzal vélék meg bizonyíthatni, miszerint 
nehányan közülök komolyan lecsipték magukat; különösen egy a’ fiatal telivér táblabirandó faj
ból, ki pedig különben az illyenfélékben becsületes hangadó szerepét tartozandék játszani. Lehet 
gondolni, hogy illy becsipett lények furcsa ’s borzasztólag mulattató regényes képletek- ’s jele
neteket idéztek elő, méltókat egyBernáth Gazsi tollára. — A’ gyűlésekben uralkodott szellemet 
a’ kehidai Demosthenes nagy szelleme hatásának, legalább a’ nyilatkozatokból alakilag Ítélve, 
méltán lehet tulajdonítani. Azonban szabadságot veszünk magunknak megjegyezni, hogy a’ be
szélők előadásában nagyon parányi vagy épen semmi készültség nyoma sem vala látható, hanem, 
többnyire rögtönzött, hírlapokból kutyafuttában kiböngészett ephemer politika mutogató mos- 
datlan külsővel — művészieden nyelvben torzított pofáját. Egyébiránt G. és Cs. szónokok nem 
tartoznak e rovatba; mert az első nyugodt modorban mély avatottságot bizonyitó eszméit olly 
művészi készültséggel adja elő, melyből láthatni, hogy nem csak azt és úgy tudja magyarul ki
fejezni , mit és mint dajkájától vagy a’ legjobb esetben anyjától tanult, hanem szilárd kitartással 
kegyeletes stúdiumot fordított azon czélra is , miszerint egy figyelemre méltó szónok’ helyét be
csületesen betölthesse. Cs - lelkesítő ’s néha elragadó szónoklatának kül modora G—éval épen 
ellenkező , de amannál némileg még kielégítőbb , minthogy K—kért a’ hideg önzésben lelkileg 
elmállott törpe fajnak tespedó nemzedékével leginkább lelkesítőkre van szüksége. E’ gyűlések 
folytában egy kontár, czéhetlen ügyész számos hamisításokért hüsre tétetett. Mi nagyon őszin
tén sajnáljuk azon szigorúságot, mellyel Themis ezen hamis papja sujtatott, — és sajnáljuk an
nál inkább, mert ha a’ kaputosok is képesek gálád bűnökre vetemülni, mit várhatunk az örökös 
szellemi kiskorúságra kárhoztatott *) szegény népfiaktól ? A’ gyűlés eloszlása után megint érdek 
és eseménytelen egyformaságunkba estünk vissza, miglen martius 6-án ismét a’ jó kedvű carne- 
val kinált meg deritö vigalmávál, melly igazán fesztelen és valódi vigalom yala. Jelenleg böjti 
csendes napokat élünk és nyugtalanul várjuk az e’ hó 15-én tartandó, követutasitások felett ta
nácskozandó gyűlés eredményét, melly hisszük, hogy a’ becsületes megye szelleméhez ’s szent 
honszerelemtöl hevült tendentiajához méltó leend. Izraelben azonban most van nagy zaj, lótás- 
futás és nagyszerű készület egy nem nagyszerű, e’ hó 20-án tartandó jubileumra. A’ bankjegye
ket holmi kósza ’s talán alaptalan hírek miatt nem akarják váltani. A’ hirlapolvasási szörnyű düh 
most ez eseményekkel viselés időben, átalános nyavalya lett és csaknem farkasi mohósággal 
faldossák a political hireket, mellyek eső után gombaként megteremték a’ sok csizmadiaszerü 
politicusokat.

Tapolczán egy ezredi orvos komolyan főbe lőtte előbb a’ szülői ostoba makacssággal meg
tagadott kedvest ’s azután magát. Perse, hogy a’ szomorú eset után a’ vén mama ájulásig verte 
össze csúnya kinjában elaszott két zörgő csontu első lábait ’s legalább három napig bőgve mon
dogatta : ,,csak még egyszer feltámadnának szegények, kész örömmel beegyezném mindenbe.“ 
Ezen szerencsétlen pár szerelem miatt az élettől szökött meg; de okosabban tett itt egy Mars 
fia — egy kapitány, ki Yenusát, — egy szegény kóbor, vak cseh zenész leányát csak más helyre 
szöktette , a’ szerencsétlen apa nem csekély bánatára. H e r e c z i  G y ő z ő .

SZABADKA. M a r t i u s  18-án. Sokat Írhatnék azon benyomásokrul, miket a’ párisi vil- 
lanyszerú mozgalmak itt is előidéztek, ’s azon megifjodott uj életről, melly azóta minden kí
vánságainknak u j, jellemzőbb irányt adva, jelenleg minden ajknak’s léleknek annyi gondol
kozni ’s annyi beszélni való tárgyakat nyújt, . . . .  Annyi bizonyos, hogy társas életünk csak 
most felel meg rendeltetésének , telve lévén minden est casinóink , ’s mindenütt mindenki fe
szült érdekkielégités után vadászva, mintha egy szebb jövő küszöbén állva, okvetlen nagyszerű 
változásoknak mennénk elébe. **) És e’ várakozás ’s meggyőződés olly nagy, hogy a’ jelen álla
pot állandóságára már senki gondolni sem tud. Ennyi és nem kevesebb, mi itt a’ férfivirágot 
folytonos érdekeltség ’s izgatottságban tartja, — és a’ női világ? . . . . ép’ olly érdekkel hall
gatja szebb jövőnkre vonatkozó tervezgetésinket’s okoskodásinkat. Én nem tudom, miért, de az 
idei farsang is olly kelletlen, olly örömtelen húzódott le, mintha az események előérzete fogta 
volna el. Soha sem voltak kevésbé látogatottak báljaink, ’s mintha minden vesztette volna in
gerét , sem a’ tánez, sem magában a’ társalgásban valódi kedv nem mutatkozott. . . . .  Külön
ben múlt heteinkben épen annyi sár volt utczáinkon, mint Debreczenben, mellynek helyzete ’s 
fekvése annyira hasonlik részben sáros, részben homokos Szabadkánkhoz , hogy egy bunyevácz 
atyafi, midőn beléje lépett, szülő városával zavarta össze. A’ sok esőzésekhez azonban vizár is já
rult ’s e’ miatt jelenleg bármerre fordulunk utczáinkon, mindenütt házkibedülésekkel találko
zunk , mintha egy árviz , vagy földindulás hagyta volna nyomait porhanyó városunkon. Mond
ják, 4 gyermek lett áldozatja illy falkidülésnek, kik szegények sütkérezés végett ültek ki a’

*) Hohó ! Régen volt az
**) Megtörtént.

S z e r k, 
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napra. egy házkerités alá. . . . Egy más áldozatot pedig a’ babona nyújtott. Bizonyos fiatal nő 
az ördögök kiűzése végett lángoló kályhába bujt, ’s ott sült. A’ szerencsétlen többször mondta 
féijének : hogy ót a’ boszorkányok bántják, — 's minthogy a’ nép közt jóformán el van ter
jedve : hogy ki bűnösnek érzi magát ’s meg akar tisztulni, annak tüzes kályhába kell bújni — ó is 
megpróbálta ezt ,■ 8 esztendős gyermekének meghagyva, hogy bizonyos ideig a’ t e v ő t  a' 
kályha száján tartsa: ez azonban csakhamar anyja kiabálását — kit időközben az égetés kinja 
észre téritett, — hallva, megijedt, ’s kiszaladt a’ konyhából szünteleni segitségkiáltás közt; de 
mig segély érkezett, a’ nö halva ’s minden tagja összezsugorodva ’s égve találtatott. És a’ nép 
mártyrnak tartja. mivelhogy a’ lángok tisztitó erejénél fogva idvezült!!! Szerencsétlen egy- 
ügyüség. mellyet boldognak csúfol az irigy bölcs. —

Jöjenek el a’ nép számára is a’ világosság napjai. M a n ó .
XAGYBÁXTA, Má r t i u s  hó k ö z e p e  táján.  Folyó hó 9-én tartá a’ hölgyegvlet 

t i s z t e r ö s i t ö  gyűlését. Maradt minden úgy, miként kezdetben megállapítva volt. Kimentő 
alapszabálvaik is a’ régiek maradtak. Pénztára nem remélt, jó karban áll, elannyira : hogy né- 
hányan azon véleményre jöttek, mintha a’ pénztárnok magáéból tett volna a’ ,,cassába." Ezen 
egylet május 1-jén sorshúzással ellátott tánczvigalmat rendezend a’ létesítendő kisdedovó intézet 
tőkéjének gvarapitásaul. Ezt főleg azért Írtam ide, hogy annak idején minél több vidékieknek 
örvendhessen. Édes önt drága szerkesztő ur Petőfi ’s több barátjaival igenigen szívesen látják. 
Lássa ön . Xagvbánya Pesthez (jó útban) csak 5 nap (csak?) E’ tájék szépsége megérdemli a’ né
zést. E* mellett Győr után (’s a’ többi után) véleményem szerint "s többek ítélete szerint itt te
remnek a’ legszebb magyar leányok. Aztán m eg............ szégyenlem kimondani..................... ön
nótelen !!! (-f-J-f-) Vederemo. A’ nóegyesületnek is örömest szavazok köszönetét, ajánlott tényle
ges részvétéért. Mondják: miként a’ fentirt czélra a’ casinó is bált szándékoznék adni. E ’ szándék 
felettébb dicséretes. már magába véve is. Eszmelánczolat nyomán itt helyén találom kiemelni a’ 
casinónak irodalmunk iránt, legközelebb kifejtett azon részvétét, melly szerint ennek leg
újabb termékeit főbb részt meghozatá. ’s látszólag nagyobb gondot fordít ebeli volt meddőségé
nek kiegyenlítésére. Legközelebbi tisztválasztása a’ legszerencsésb tapintatu volt. Köszönet 
ezért az illetőknek. Habár m i n d e n i k  nagy- és felsőbányái czikket, melly önnek szerkesz
tése alatt az ..Életképekében megjelent, én í r t a m  l é g y e n ,  de a’ ,.K o r á n y “ a l á í r á 
s á t  nem én í r t am.  Ennyi, mivel bizonyos okok miatt, bizonyosoknak tartozom. Minek bi
zonyítására önt is tisztelettel kérem. *) B o d o n k ú t i .

BÉCS. 1818. T a v a s z e l ő  12—17-kéig. Elveim nem változtak, de a’ körülmények ’s vi
szonyok igen. Minden eddigi levelemet bizonyos szellem lengte át, ’s fóirányzatom volt annak 
kimutatása, hogy Bécs mindent nélkülöz, mi lelki életre mutat. ’S bár ez állításom jelenleg 
nem áll. de a' múltat illetőleg visszavonni nem akarom, mert előzményt nem írtam a’ jövőnek, 
’s hogy a'jelen ellentétet képez a" múlttal, ez még nem semmisítése a’ múltnak, legfólebb a’ki
vívott szabadság öröm-érzetéveli elfátyolozása. Készemről mint eddig, úgy most ’s ezentúl is sza
badság gyermeke leendek, ’s a" föltűnő lélekgyózelem sokkal jobban hat rám, hogysem azt el
tagadni aljas lehettem volna. de nem voltam olly együgvü is , hogy ollyat létezni állítottam 
volna, mi valósággal nem létezett; mert ez nem csalódás, hanem megcsalása mások hitének, kik 
távolban az itt uralkodó szellemet nem ismerhetvén, egész hitöket az értesítők becsületességé
hez csatolják. A’ jelen körülményeket múlthoz viszonyítva nekem is csudálkoznom kell, ollv 
egyszerre megváltozott minden. *S e’ változás kellemes, meglepő; én legalább lelkem’ egész 
szerelmével függök a’ jelen eseményeken, mert megmutatta a’ bécsi nép néhány nap alatt, hogy 
hosszu álma előkészület volt egy dicső ébredésre, előkészület volt arra, hogy váratlan föllépése 
megrázza Európa véleményét, melly ót minden szépre ’s nemesre fogékonytalannak hivé. 'S 
hogy a’ múltat illetőleg igazam volt, Ieghatalmasabban bizonyítja az , hogy a’ jelen eseménvek 
egészen váratlanok lévén , nagy sensátiót okoztak az ezt tudó Európában. — Föllépett a’ nép, 
hogy lemossa századok’ véres bűneit, megragadta a’ szabadság zászlóját, hogy tettre kelése ollv 
dicső legyen. a’ milly lealázó volt eddigi szunnyadása; ’s diadalt vívott ki o tt, hol a’ jelenlegi 
tevékenvtelenség közel halál előhírnöke. Csak illy nagyszerű föllépése képes velünk elfeledtetni 
a ’ múltat, hol önfeledéssel áldozott egyesek szenvedélyének, kik legszentebb kívánatét is el
zárták jó fejedelmétől. — Bécs eleget te tt. hogy jelene dicső, jövője fényes . múltja elfeledett 
legyen . ’s tán eddig azért szendergett, hogy minden tartozását a’ jogérzet oltáránál egyszerre 
rója le. A’ hir borostyánál közt nyílik neki ut egy uj életre, mellyre hogy érdemes, tettel mu
tatta meg. — A' lefolyt nagy napok éltem legszebb napjai közé számitvák, mert láttam a’ szel
lem diadalát; láttam lezuzni a’ korlátot, mit egyesek önkénye vont mások gondolkozása nyil- 
vánulá.-a elé; láttam a’ felébredt önérzetet, melly a’ múlt sebeivel imádja a’ jelent; ’s láttam 
megbukni a’ hatalmat, melly mindent letapodott, mi embernek szent lehet, mert túl volt azon, 
hogy ember lehessen. Ennyi látvány elég jutalma azon nyomatásnak , melly lelkemre hónapok 
súlyával nehezült, ’s melly kevés itt tartózkodásom ideje alatt lehetővé akarta tenni azt, hogy 
a’ szabadság teréről oda kerüljek, hol minden van inkább, csak szabadság és világosság nem. É’ 
keserű lehetőséget azonban szerencsésen kijátszotta a’ jelen, ’s az illetők most kivethetik a’ 
2-er kettőn, hogy calculusokat hol hibázták el. A’ lefolyt napok gazdagok eseménvekben , ’s 
részint hallomás , részint látás után egyenként sorolandom el : (folyt, köv.)

Pap K......... J  . . .

r) Úgy van. S z e r k.
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adó-hivatalában) és minden kir. postahivatalnál.
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NOVELLÁK.
Irta J Ó K A I  M Ó R .
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NÖSZABADSÁG!

xY szabadság órája ütött. A’ világ megváltozott!
Verjétek le a’ bilincseket, nyissátok meg a’ börtönöket, mondjátok 

meg a’ rabszolgáknak: hogy a’ szabadság órája ütött!
A’ világ uralkodó bálványainak oltárán kialutt a’ tűz, áldozzon min

denki saját keble istenének.
A’ lélek szabad, a’ gondolat kimenekült földalatti börtönéből, melly- 

ben a’ hazugság tisztelői fogva tárták ’s most röpülni fog szabad ég alatt 
szabad szárnyaival ’s hirdetni fogja az igazságot.

Legyen világosság!
Jaj azoknak, kik most uralkodni akarnak, kik fejüket fölemelik, 

hogy mást lenézzenek, kik az isten arczát viselő lények közt különbséget 
akarnak tenni, kik az ártatlant üldözik!

A’ szellem fegyvere égő pallos, melly védelmére kel az üldözöttnek, 
pártfogása alá veszi a’gyöngét ’s sújtani fogja az üldözőt, a’ bitort. A’min
denható szellem!

Jaj azoknak, kik ellen fegyverét fölemeli.
De áldás azokra, kik szent zászlaja alá esküsznek ’s fóllelkesülnek 

arcza tündökléseitől............

Hazám hölgyei! polgártársnőim !
Uj időket élünk. Martius tizenötödikén mindnyájan másodszor szület

tünk a’ világra.
Ébredjetek fel a’ szabadság reggelére ti is.
Mikor martius tizenötödikén a’ szabadság első reggelén a’ küzdők 

melleire lelkesült nők tűzdelték föl az első cocardát; mikor a! szabadság 
első jelszavát nők szegezték ki ablakaikba ’s lobogóikon mutatták fel a’ 
szent nevet, mellyért a’ nép küzdött; mikor a’ nép közé egy nő hozta le 
a’ fehér zászlót, mellyért az élni és halni esküvék: mikor Petőfinek, a’ for-

25
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radalom költőjének ifjú neje a’ megfordító perez előtt ezt monda férjének: 
ha ha l n i  kel l ,  ez l e sz  a’ l e g s ze b b  ha l á l ;  l é g y  e rős !  — akkor 
mutatták meg hölgyeink : hogy mi a’ no hivatása ?

Ha nő kezében a' zászló, férfi kezében a’ kard, ott a’ győzelem bi
zonyos.

A’ nőkre ezentúl nagy, fönséges hivatás vár.
Minden férfinak van egy védangyala, kinek nevétől fóllelkesül, ki

nek emléke az élet utjain vezeti, ki élte és halála fölött határoz, ki őt jóvá 
vagy roszszá teheti.

E’ védangyal a’ nő, a’ gyermeknek anyja, az iíjunak kedvese, a’ 
férfinak neje.

Ha az anya azt mondaná fiának: „gyermekem, neked van hazád, kit 
istenként imádj ; kik benne laknak, testvéreid, ’s köztük sok van, ki éhe
zik, ki egész életén át nyomorog és jogot nem talál; ha illyet találsz, kelj 
oltalmára, mert testvéred ő“, nem lenne a’ hazaszeretet olly mesés érze
lem, minőt csak a’ mythologia mutogat.

Ha az anya mondaná fiának : „légy becsületes ember, csak a’ becsü
letes független, lelked erejét senkinek el ne add; érezz nemesen, ’s ha lesz, 
ki megérti érzelmedet, azt szeresd, légy hozzá hű , érzelmed szentségét 
semmiért el ne add!“ — nem lenne a’ becsületesség fehér holló.

Ha az anya mondaná fiának: „tanulj nélkülözni; ki senkire sem szo
rul, annak mindene van; hajolj le ahhoz, ki alattad van, de ne az előtt, a’ 
ki fölötted áll“, nem támadnának légiói a’ gyávaság ördögének.

A’ spártai anya , midőn felköté fia baljára a’ paizst, e’ szókkal bo
csátó a’ csatába: „vagy ezze l ,  vagy ez e n.“ Ki elesett, azt paizsára téve 
vitték a’ sírba társai; ki elfutott, az elveté magától a’ vértet; ’s a’ spártai 
nő inkább akarta fiát halva,  mint m e g g y  a l á zva  látni!

Itt az idő, mellyben a’ nők kötelessége a’ szellem lángjait szítani.
Együtt meghalni dicsőén inkább, mint együtt élni gyalázatosán.
Föl a’ tett mezejére, polgártársnőim!
A’ hazának minden erejére szüksége van , hogy az isten áldása foga

natos legyen rajta.
Vétkezik a’ haza oltárai ellen, ki most visszavonulni akar.
Ha vannak fiaitok, kik lelkeitek büszkeségei; tűzzétek föl kebleikre 

a’ szabadság és honvédelem rózsáját.
Ha vannak férjeitek, kiknek élte és halála a’ ti éltetek, a’ ti halálo

tok, öröme és fájdalma a’ ti örömetek, a’ ti fájdalmatok, tűzzétek föl keb
leikre a’ szabadság háromszinű rózsáját.

Ha van, kinek nevére ifjú szivetek fónndobog, kinek nemes tetteire 
arezotok szent lángtól pirul el, ha van kedvesetek, tűzzétek föl keblére a’ 
nemzeti cocardát ’s istenemre, míg ott leszen az, nem fog kezeikből a’ 
kard kihullani.

A’ ti szavaitok fogják őket csodadolgok kivitelére lelkesíteni, mint 
a’ keresztyénség első hirdetőit a’ szent lélek szava.
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Szégyen a’ gyávára, ki hazája védelmére föl nem ébred. Xe leo^ven 
nő, ki őt szeretni tudja.

Átok az árulóra, kinek önérdeke előbb jut eszébe, mint a’ haza bol
dogsága. Xe legyen nő, ki őt szeretni tudja.

De legyen áldás azon, ki a’ hon boldogításában elfáradott; női ke
zek töröljék le homloka izzadságát.

Legyen áldás a’ férfin, ki sebeit a’ hon védelmében nyerte. Xői ke
zek kössék be sebeit.

Legyen áldva a’ sír, hová a’ szabadság bajnokait temetik. Xők kezei 
ültessenek reá virágokat, nők könnyei legyenek az édes harmat e* virágokon.

Adjátok kezeiteket . . . .  Mondjatok áldást fegyvereinkre . . . .  Kös
sétek föl a' szalagot kalpagunkra . . . .  Könnyet, de örömkönnyet lássunk 
szemeitekben . . . .  Halljuk a'jelszót édes ajkaitokról: — Szabadság! Di
csőség! Honszeretet!

’S aztán..........
Isten velünk . . . .  Éljen a* haza! J ók a i  Mór.

lo-clik martins, 1848.
Magyar történet múzsája ,
Vésőd soká nyugodott,
Vedd föl azt, ’s örök tábládra 
Vésd föl ezt a’ nagy napo t!
Nagyapáink és apáink ,
Míg egv század elhaladt.
Nem tevének annyit, mint mink 
Huszonnégy óra alatt.
Csattogjatok, csattogjatok, 
Gondolatink szárnyai,
Nem vagytok már többé rabok , 
Szét szabad már szállani.
Szálljatok szét a’ hazában, 
Mellvet eddig lánczotok 
Égető karikájában 
Kínosan sirattatok !
Szabad sa jtó ! . . . már ezentúl 
Nem féltelek, nemzetem, 
Szívedben a’ vér megindul,
’S éled a’ félholt tetem.
Ott áll majd a’ krónikákban 
Neved, pesti ifjúság,
A’ hon a’ halálórában 
Benned lelte orvosát.
Míg az országgyűlés ott fenn, 
Mint szokása régóta ,
Csak beszélt nagy sikeretlen :
Itt megkondult az ó ra !

Tettre, ifjak, tettre végre.
Verjük le a’ lakatot,
Mit sajtónkra, e’ szentségre. 
Istentelen kéz rakott.
És ha jő a’ zsoldos ellen .
Majd bevárjuk, m itteszen;
Inkább szurony a’ szivekben ,
Mint bilincs a’ kezeken !
F ö l, a’ szabadság nevében , 
Pestnek elszánt ifja i! . . . .
’S lelkesülés szent dühében 
Rohantunk hódítani.
És ki állott volna ellen?
Ezren és ezren valánk ,
’S minden arczon, minden szemben 
Rettenetes volt a’ láng.
Egy kiáltás, egy mennydörgés 
Volt az ezerek hangja,
Oda tört a’ sajtóhoz, és 
Zárját lepattantotta.
Nem elég . . . .  most föl B udára, 
O tt egy író fogva van ,
Mert nemzetének javára 
Czélozott munkáiban.
’S fölmenénk az ős Budába , 
Fölrepültünk, mint sasok, 
Terhűnktől a’ vén hegy lába 
Majdnem összeroskadott.

25*
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A ’ minőt ez az öreg hely 
Mátyás alatt ünnepelt. —
Magyar történet múzsája, 
Vésd ezeket kövedre ,
Az utóvilág tudtára 
Ottan álljon örökre.

A’ rab írót olly örömmel 
’S diadallal hoztuk el ,

’S te , szivem, ha hozzád férne , 
Hogy kevély légy , lehetnél !
E ’ hős ifjúság vezére 
Voltam e’ nagy tetteknél!
Egy illyen nap vezérsége,
’S díjazva van az élet.
Napoleon dicsősége ,
Te veled sem cserélek!

P e t ő f i  S á n d o r .

EGY RÓMAI POLGÁRNŐ.
Novella.

Az élet keveseké , törékeny kincs , mellyet senki nem adhat min
denki elvehet. A’ halál mindenkié, mellyet mindenki adhat, senki el nem vehet.

Mindenki szeret a’ halálnak saját leikével összeillő arczot adni, ha róla 
gondolkozik. Egyik őszen, megnyugodva, megsiratva szeretne meghalni; a’ 
másik ifjan, fehér koszorúval homlokán. Egyik nyájas reggeli kék eget kíván 
halotti ágya fölé, körül a’ pacsirta énekét és a’ tavaszvirágok illa tá t, halk zo
kogást ágya fejénél, meleg napsugarat hidegülő arczán; másik csaták viharai 
közé viszi képzeletét, kergetve és keresve a’ halált, küzdve, csatázva, vihar 
és földrengés közepeit, ott esni el a’ csatakürt rivallása m ellett, látni a’ győ
zelmi zászló lobogását, hallani ezer ajakról e’ szent név harsogását: szabadság! 
’s lehajolni és megcsókolni utolszor a’ földet, és meghalni.

Ki a’ haláltól re tteg , vagy nagyon szereti az embereket, vagy nagyon fél 
az istentől.

Elmondom tinektek , miilyen halála volt Arriának.
Nő volt, — Rómában született, — római polgár neje.
Férjének neve volt: Cecina Paetus ; és e’ név tisztán, szennytelenül maradt 

u rára, tisztán maradt meg hamvedre feliratán is ’s tán nem maradt volna úgy, 
ha Arria nem osztozott volna benne.

Most e’ név úgy ragyog férje ravatala fölött, mint beomlott sírokban az
örökké égő lámpa.

H a a’ mindennapi ember m eghal, egy csillag lehull az égről , de ha egy 
magas lélek elhagyja a’ földet, az fölszáll az égbe ’s csillag lesz belőle.

Illyen csillag az égen A rria lelke!

Roma zsarnoka volt azon időkben Claudius Tiberius Drusus.
A’ zsarnokok akkor is szeretők már az istenek szerepét játszani , imád- 

taták magukat a’ néppel, megevék annak áldozat-falatjait, megitták vérét, ké- 
jelegtek leányaival, fiait rabszolgáikká tevék.

A’ zsarnokok akkor is örültek már a’ vérnek , nemzeteket uszítottak egy
másnak, vérnek kellett omlani földön és tengeren, országos sirásnek kelle hang
zani: hogy istentelen lelkeik gyönyöi-ködhessenek.

Az emberi szív gyönyörei nem ízlettek szenvedélyeiknek többé, a’ pokol
nak kelle őket mulattatni.

Ki a’ koronát feltalálta, az találta fel a’ háborút is. A’ népek soha sem 
támadtak volna egymásra, ha egyes vezérek nem uszították volna őket, kik 
szomjazták a’ dicsőséget és a’ vért ’s a’ nép isteneinek hitték magukat.

Megették őket is a’ férgek, gyom terme hamvaikból és égető csalán; a’ 
szelíd virágok ’s a’ királyi pálm a, az áldó gyógyfüvek ’s a’ polgárkoszorú tölgy 
nem vernek gyökeret keserű poraikban.
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Emlékeik is csak azért maradnak meg évezredek óta: liogy a’késő utókor 
tanulja őket megutálni ’s átkaival kergesse futó leikeiket a’ hazátlan ég alatt.

Claudius Tiberius D rusus!
Minő álmaik vannak a’ Caesaroknak a’ halál után ?
Szomjazod-e még a’ túlvilágon is a’ v é r t , reszket-e szived a’ vágy miatt, 

midőn az esti szellő az olasz égöv tüzszemü leányainak keblén árnytalan szelle
med végig fuvallja, kiknek ősanyjaik egykor olly forrón ölelték királyi melle
det ? sirsz-e, midőn a’ felszabadult helota királyi sírodat mezetlen lábával meg- 
tapodja? kinek ősapját egykor vadakkal tópetted össze?

Élj örökké ’s legyen homlokodhoz nőve a’ véres korona, hogy messziről 
megismerjen róla minden lélek és kikerüljön! ...........

A ’ circusban ordított a’ nép.
Az imperator közmulatságot tartott.
Elefántok küzdöttek tigrisekkel; pokoli bögés reszketteté az eget; az óriás 

vadak szörnyű lábainak tombolása alatt rengett a’ föld, a’ csíkos fenevadak föl- 
fölreppentek a’magasba, elhajítva a’ bőszült elefánt véressé tépett ormánya által.

A ’ nép ordított és embervért akart látni.
Izmos, mezetlen férfi löketék a’ circus közepére, kezében széles, rövid 

kard , feje födetlen, izmai vaskemények , arcza merész.
Egy szemközti kalitka csapó-ajtaja felvonatik ’s méltóságos léptekkel moz

dul ki belőle a’ puszták királya, az afrikai oroszlán. Hosszú fényes sörénye a’ 
nap fényében aranyat játszik , piros nyelve kilógg szájából, morgása, m in ta ’ 
távoli mennydörgés, farkával a’ földet korbácsolja.

Szemközt állanak, a’ férfi és az oroszlán.
Mindenik érzi, hogy méltó ellenére talált.
Az oroszlán meghajtja derekát, földnek feszíti fejét, sörénye egyik olda

láról a’ másikra repül, ordításától végig reszket a’ circus épülete.
— Biafora! kiáltja a’ férfi, lábával a’ földre dobbant, nagy melle kife

szül ’s érczkarját fölemeli a’ ragyogó karddal. Egy szökés, — mindkét királyi 
állat egymásra rohan, az oroszlán iszonyú körmeit a’ férfi vállába csapja, ez 
pedig torkon ragadja őt ’s a’ földre tiporva, vas térdeivel gyomrára gázol ’s 
míg a’ pusztai fenevad balkarját széttépi, hideg vasát szivébe taszítja.

A ’ nép tapsol. A ’ férfi föláll, diadalmas arczczal mutatja föl a’ vértől 
gőzölgő kardot,lábát a’ holt oroszlán fejére teszi A ’ nép tapsol, — a’ gladiator 
leesik legyőzött ellene mellé — és meghal. A’ nép tapsol.

Több v ért, több vért akarnak látni.
Fehérbe öltözött nők csoportjai hajtatnak a’ térre. A ’ keresztyénség mar- 

ty ra i, kik, mert nem akartak áldozni a’ bálványisteneknek, maguk hozattak 
áldozatul nekik.

A’ martyrnök egymást sírva karolják át ’s szent hymnust énekelnek a’ 
magasságban uralkodó nagy lélek dicséretére. A ’ halál percze nem olly irtózatos 
előttük, mint a’ túlvilág gyönyörei.

Hirtelen több rekesz nyittatik meg. Hetekig éheztetett hyenák bocsáttat
nak elő, száz fenevad, melly emberarczhoz soha nem szokott ’s mellyeket tüzes 
vasakkal tettek dühösekké.

Halálhirdető vonítás hangzik e’ sírásó vadak tajtékzó szájából, vegyülve 
a’ nép tapsaival ’s a’ vértanúk szent énekével.

Ki az , ki ott a’ középen leghangosabban tapsol ?
O az , Roma zsarnoka, fején a’ ragyogó diadem.
A ’ hyenák előrohannak a’ térre.
A’ zsarnok kihajlik erkélyéből, ’s úgy tapsol és palástja löbogíatásával 

uszítja a’ vadakat.
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E ’ perczben egy hatalmas kéz hátulról megtaszitja ’s ö sulyegyent 
bukik le magas trónja erkélyéről.

E ’ kéz volt Cecina Paetusé.
Ő volt az , ki a’ zsarnokot a’ fenevadak közé, őrült diadala közepett, a1 

trónból letaszító.
De a’ zsarnokok élete fölött a’ fátum őrködik.
Nem szabad ő nekik röviden élni. Hosszú életüknek kell lenn i, hogy be 

teljék bűneik pohara.
Claudius hosszú bíbor palástjánál fogva függve maradt a’ corynthi oszlo

pok czifrázatán ’s ott függött a’ rá fölordító vadak piros torkai fölött ’s egy 
perez alatt megőszültek hosszú fekete hajfürtéi.

Zsoldosai futottak őt megszabadítani ’s a’ zavarban Cecina Paetus meg
szabadult.

Egy óra múlva caesari zsoldosok állták el a’ római polgár házának ajtaját, 
a’ zsarnok iszonyú boszút esküvők fejére , midőn ősz hajfürtéit meglátta.

Megesküvék: hogy mindazoknak, kik Paetust e’ tettre buzdíták, vére folyni 
fog ’s a’ polgár emberi gondolattól soha meg nem talált kínokkal fog kénysze- 
ríttetni azoknak ki vallására.

Szép, fiatal neje volt a’ polgárnak, — A rria.
Mikor meghalló férje sikertelen m erényét, ’s a’ vészt, melly a’ hazára 

jöhet, ha férje összeesküvése részeseit kivallja; hozzá sietett ’s egy éles tőrt 
adott kezébe, hogy ölje meg magát.

A’ férfi, ki százszor látta szemközt a’ h a lá lt, ki a’ csatákban sokszor föl
kereste azt, lelke bénultan álla most ’s az átadott tőr kihulla kezéből. Nem volt 
ereje azt önszivébe döfni.

Látta körül a’ szép ragyogó n ap o t, a’ mosolygó eget, az életet , zajával, 
hullámzásaival,’s nem volt bátorsága az ismeretlen sírt megnyitni maga előtt.

Látta keblén csüggni a’ szép ifjú hölgyet, kinek ölében a’ mennyországot 
b írta , ’s nem volt bátorsága a’ sír férgeihez kebléről leszállni.

Künn a’ zsarnok zsoldosai törték rájok az ajtót.
Ekkor Arria fölvette a’ tő rt, mit férje elejtett, ’s önkeblébe döfve adta át 

azt neki.
— Nem fáj a’ halál P ae tu s! szólt és mosolygott és — meghalt.
Perez múlva mindkettőjök szivvére összeomlott.
Leikeik együtt röpültek föl a’ szabadság istenéhez.............
Hlyen halála volt Arriának.

Claudius Tiberius Drusust később saját kedvese mérgezte meg. Kétség
beesve, hetekig kínlódva, elhagyva, egyedül, megátkozottan múlt ki a’ világból. 
Örömünnep volt temetése napja.

Minő különbség halál és halál között! J ó k a i  Mó r .

IRÁNYESZMÉK.
I.

A’ világot elvek, vélemények, eszmék kormányozzák. Ezekből alakul 
a’ k ö z s z e l l e m .

’S ez ellebeg a’ haza felett, ’s leplével beborítja a’ láthatárt.
A’ közhit gyakran hibás, de mert k ö zh i t :  kormányozza a’ világot, 

’s irányt ad a’ milliók cselekvényének.
Azért éltek a’ középkor népei sötét századokban. A’ tudatlanság ho-



mályos szelleme fekete fellegszárnyaival beborítá a’ láthatárt, ’s az igazság 
napsugarait elzárá a’ népek szeme elől.

A’ tömeg elhagyatva érzé magát a’ küzdelem pályáján, ’s kétségbe
esve dőlt sorsa kegyetlen karjai közé.

E’ sötét századok megmutaták, miszerint a’ hibás nézeteken alapuló 
korszellem is sokáig tud uralkodni a’ milliókon.

’S ki kormányozó a’ tömeget ?
A z, ki a’ láthatárra tornyosult felhőkből kezébe tudá lecsavarni a’ 

gyilkoló villámokat, ’s a’ mit mondott, azt isten szavának hirdeté.
Ez legridegebb alkalmazása a’ tekintélynek; mert itt az ég nevében 

dörgetnek parancsot a’ tömeghez. ’S e’ parancs felett gondolkodni nem 
szabad : ezt vakon kell végrehajtani.

Mert „kifürkészte ki az ő bölcseségének útjait, vagy ki volt az ő 
titoknoka?!“ — mond az apostol az istenségről.

’S azért, ki merjen ellenszegülni a’ parancsnak , mellyet az ég dör
gése hirdet.......... ?

Mózes az őskorban a’ bős z  u á l l á s  hatalmas istenének nevében 
villámlás és mennydörgések közt adta a’ kormányparancsokat.

’S ki mer neki ellentmondani? ki mer kétkedni szavaiban?
A’ tömeg e’ szabályok helyes vagy helytelenségéről csak g o n d o l 

kodni  sem mer.
A’ nép a’ tekintély rabszolgája leszen. Kebléből kihal az egyéniség 

nagyszerű érzete. Nem fogja tudni, milly hatalma van az önakaratnak. 
Géppé aljasul a’ tekintély kezeiben.

Benne az e m b e r  meg van gyilkolva, ’s csak élő eszközül fog fen- 
maradni a’ föld hátán.

Mózes kormányelvét tehát legfeljebb egy időre szabad helyeselni, 
mint szükséges roszat, eszközt egy magasabb czélra.

Az egyptomi rabszolgaságban elnyomott nép nem birt önérzettel, ’s 
annál kevésbbé határozott iránynyal.

Csak rendkivüli események tudták nyugalmából felriasztani a’ mé
lyen elsülyedt tömeget.

’S azért Mózes az ég villámaival szólt hozzájok, kígyókkal maratta 
őket meg, ’s a’ pártütőket földdel nyeleié el.

De jaj a’ népnek, mellyre e’ kormányelv folytonosan alkalmaztatik!
Ez a’ főhatalmat a’ kény  úr  gyűlöletes helyzetében tünteti fel.
Csak egy Mózes kezében nem fajul e’ kormány elv zsarnoksággá.
Ha e’ hatalom olly egyén kezében van, ki ezt eszközül tekinti önha

talma megalapítására : az a’ néphit oltárát a’ zsarnokság alapkövéül hasz
nálja.

’S ezen alap talán soha meg nem rendülend; mert a’ nép k ö z h i t é 
ben van meggyökerezve.

Azért: hol a’ polgári főhatalom a’ vallást önczéljaira felhasználta, 
leginkább ott látjuk a’ nép ellen örökre szövetkezve az ikerzsarnokságot

(Folyt. köv.) Va s vá r i  P á l.
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KÁRPÁTI KÜRT.
I.

Minő erős hang ? ! . . .
Észak felől r ia d ,
Mint rémes csata-zaj.
Midőn a’ sziklabérczek leomlanak,
Hlyen lehet 
A ’ csörtető moraj.
Vagy illyen a’ szó,
Mellyet a’ felhő villámnyelve zeng,
Midőn belé a’ cedrus-erdő 
Magas sudara összereng . . . .
Talán csatára hí? ! . . . .
A’ kürt nem hí csatára,
Lenyúgodott a’ liarcz,
A’ sas K árpát tövében 
Miként lenyugszik éjszakára.
Csak szárnya csattog a’ halálmadárnak ; 
Talán a’ hang : a’ szárnyak recsegése ? ! . . .  
Nem . . .  ott a’ Visztula mentében 
Nép s í r j a  készül: ’s a’ hang:
A’ haldokló nép v é g s ő  n y ö g é s e .

II .
Mi lelte ott azt a’ folyót ? ! . . .
Úgy nyúlik a' lengyel földön keresztül, 
Mint vérbemártott pántlika.
O h ! a’ földnek is érző szive van ,
’S a’ mint egy vad kéz bele döfte kardját, 
Az e r ő s z a k  nak vad keze ,
Vér serkedett nyomán,
Minden csöppjét beitta a’ folyó 
’S az i t t a s  Visztula 
Ilullám-arczára vér-folt feketült.

III .
Sobieski népe!
így  kell-e látnom tégedet?
A’ szél zilálja szét 
Véredtül ázott fürtidet.
O tt áll a’ letarolt mező; —
Halvány — mint a’ bú képe —
Minden virág, melly rajta nő.
’S te ott fekszel a’ letarolt mezőben,
Mint hős, dicsőén fekszel ott,
A ’ seb helyét, a’ véres foltokat 
Mit sirók könye le nem moshatott 
Borostyánod takarja el.
O tt vannak a’ trophaeumok,
A ’ csonka k a rd , a’ tört sisak ,
A’ dárda-nyél; paizsod felett 
A ’ zászló szárnya még lobog.
Csak szemeidben nincsen az é le t,
És ereidben nem mozog a’ vér. . . .
H a kikelet a’ nép szabadsága:
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A ’ te tavaszod vissza mikor tér?!  . . .
Annyi erő, olly sok nemes érzés 
Veszhet-e igy el nyomtalanul ? . . .
Vagy csak a’ v é g b e n  van a’ különbség?! . . .
És míg a’ gyáván u r a ’ halál ,
A! hős előtt s z o l g a  ként porba bo rú i,
Hogy a’ testet megölvén,
A’ szellemnek s z a b a d a b b  életet adjon? . . .

S z é k e l y .

ORBIS PICTUS.
(Vége.)

’S elővesz ezzel a’ dókája zsebéből egy — whistmarqueot: mellyet a’ mi höl
gyeink egy szóval ,,tantusz“nak neveznek ’s mutatja az öreg úrnak.

Ez azt h itte : régi pénz.
N ézi, forgatja, oculáriumot tesz neki, perse: semmi irás ra jta , hanem 

egy sereg apró czifraság között látni való volt rajta vagy egy pár rózsaforma is.
Az antiquista el nem tudta gondolni: hogy mellyik császár idejéből való 

lehet e’ pénz ? Régibb nem lehet mint H l. Incze pápa idejéből való, ez kapott 
legelőször teljes rózsát egy kertésztül ajándékba, az előtt csak a’ vadrózsát isme
rők ’s ezt olly nagy tiszteletben tárták még akkor: hogy a’ gyóntató szék tete
jébe te tték : ezért mondatik valaminek titokbani kimondatása: sub rosa dictum. 
— Már most csak az a’ kérdés: hogy vájjon a’ Lancaster család verette-e e’ 
pénzt, vagy a’ York család? A’ fehér rózsa-e ez, vagy a’ piros rózsa?... Hogy 
is jutottál a’ pénzhez öcsém?

— H át itt a’ régi vár udvarában a’ fűben feküdtem és olvastam; egyszer 
a’ lábamnál mozog a’ föld. H át egy vakand túrta a’ földet; én egy követ veszek 
’s lesem: hogy majd agyon ütöm, mikor hirtelen valamit látok csillámlani a’ 
hant között; kiveszem , hát ez volt a’ földben.

— Nem kerested tovább ?
— Csak a’ mint a’ sarkammal szétrúghattam a’ tú rá s t, még találtam 

illyet vagy hatot. — ’S ezzel előmutat egy marék egymáshoz testvérileg hason
lító whistmarqueot.

Thaddeus úr meg volt lepetve, ’s ez idő óta nem volt neki kedvesebb 
embere Bandi öcsémnél. Együtt já r t ki vele a’ régi vár omladékihoz, ott áskál- 
tak a’ kövek között holdvilágos éjszakákon, bagolyhuhogásnál, lélekröpülésnél. 
’S mi természetesebb, mint hogy Bandi öcsém minden fontos felfedezésnél fontos 
pénznyomatékoktól b írta  az öreg urat megszabadítani. így jutottak ősi kaczat- 
tára elmorzsált cserepei egyenként Thaddeus úr ritkasági gyűjteményébe, ki 
azokat őrizte erősen ’s kitanulta : hogy mellyik római császár idejéből vesztek 
ottan ?

Máskor összeirt Bandi öcsém egy sereg autographiát, mind megannyi 
Napóleonok, W ashingtonek, Franklinok és Stuart Máriák, ’s minthogy ezt 
semmi áron kezeiből ki nem akarta ad n i, az öreg úr utóbb is sajátkezűleg után- 
rajzolta mindegyiket szempusztító figyelemmel ’s tetejébe meg is fizetett érte.

Ha tudta volna , mikor már készen volt vele , hogy egy sem valódi!
Egyszer Bandi öcsém meghallotta : hogy tulipánokat is szoktam festeni, 

’s nekem ese tt: hogy pingáljam le ötét.
— De öcsém, roppant silány mázolás lesz ám ez.
— Épen ollyan kell nekem.
>— Senki sem ismer rád róla.
— Annál inkább meg leszek vele elégedve.
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— Aztán borzasztó rococo lesz az egy hét a la tt, a’ mit én festek, min
den szín megzöldül ra jta , mert a’városban nyeregjártó firnájszon kívül semmi 
más olajat nem kapni.

— Mentül zöldebb lesz, annál jobb lesz.
— ’S a’ színek fólpattognak , mihelyt napfényre ju tnak, mint árvíz után 

a’ szikkadt iszap, csak sötétben szabad a’ képet látni.
Denique a’ fiú nem hagyott békét, le kelle őt festenem. ’S hogy mennyire 

eltaláltam, bizonyítja azon eset, miszerint alig várta: hogy megszáradjon, rög
tön eladta Thaddeus úrnak, mint Attila képét, mit egy szerecsen mameluk ló
háton festett kutyafuttában a’ csójtárja végivel a’ kaftánja bélésire.

— Másszor szemtanúja voltam: hogy Bandi öcsém megvett egy üveg ara
nyos porzót a’ papirárusnál. Szerelmes leveleket szokott Írni, arra kellett neki.

Az öreg úr meglátja nála ’s k é rd i: mi az ?
Ez hideg vérrel mondja, Aurum fulminans Eleusiacum.
—-  Mennydörgő arany?
— H ohó! vigyázva kell vele bánni. Ezzel az üveggel az egész várost le

vegőbe lehetne röpíteni, ’s a’ legkisebb frictiótól elsül.
Neki esett az öreg, kérte , könyörgött, ha csak felét is adja neki ’s végre 

megalkudtak hái'om evőkanálnyira olly árban, a’ miilyenért három véka arany 
porzót lehetett volna venni.

Ritkítja párját az a’ comicus helyezet, a’ milly óvatossággal ezek a’ ve
szedelmes port elosztották, pávatollal seperték össze szépen a’ papiroson ’s mi
kor össze volt seperve, Bandi öcsém közibe tüsszentett’s álló! szétröpült az 
egész dicsőség. Végre is az egész üveggel meg kelle szerezni Thaddeus úrnak.

Őrizte ő aztán ezt az üveget. Dupla almáriomba tette. Valaki csak hozzá 
jö tt, mindenkit megintett: hogy őrizkedjék nagyon kopogni, mert itt ollyan 
por van, melly a’ legkisebb mozgástól, a’ legkisebb kiáltástól elsül ’s kiveti 
a’ földet a’ sarkából.

Halála óráját is ez idézte elő. Egy vasárnapon elővette a’ veszedelmes 
üveget, nézegette, gyönyörködött benne ; egyszer kisiklott a’ kezéből, földre 
esett, összetört ’s ő szegény ijedtében azt gondolva: hogy most az egész min- 
denség összetörik, rögtön szörnyet halt.

Legnagyobb kincsei a’ szemétdombra jutottak.
Még csak azt kell megemlítenem: hogy Lollia Paulina papucsában Buksa 

Mátyás táblabiró saját fiatal felesége papucsára ismert. Aisah kötényében és 
Emeza hálófőkötőjében szinte másik két compossessor saját menyecskéjeik elté
vedt jószágaira.

Kik Bandi öcsémet közelebbről ismerik, tudni fogják: hogy e’ névszerinti 
tárgyak mint jutottak a’ ritkasággyüjteménybe.

MI HlR BUDÁN?
— A’ nemzeti őrsereg napról napra szaporodik. Vasárnap délután tartott 

a’ választmány szemlét a’szabadságtéren mintegy hatezerre menő nemzeti had
sereg fölött, a’ pozsonyi küldöttség előtt, melly alkalommal tartattak különkü- 
lönféle hazafiui beszédek.

— Egy úgynevezett feketesereg is alakult, fekete zászlóval , halálfő a’ 
közepén. I t t  vonult össze a’ néhai aristocratiának vert maradványa. — Hadd 
gyászolja mindenki a’ maga halottjait, ki fehérben , ki feketében.

— Már most csak az a’ kérdés : hogy szín-e a’ fekete ? Az optica azt 
mondja : hogy az a’ színek hiánya. — Egy szóval : ollyan n e u t r á l i s  valami.
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— Azt beszélik, hogy Metternich itt van valahol Pesten. Sokan még azt 
is tudják, hogy boltot szándékozik nyitni — az életében összevásárolt lelkekkel 
kereskedendő. Hagyja abba; jó bornak nem kell czégér, becsületes ember, ha 
akarja a’ lelkét adni, mindig talál vevőre.

— Két angol utazó érkezett mart. 15-kén városunkba. Ezek Palernsoban 
voltak, mikor ott a’ forradalom kiü tö tt, békeszerető lordok lévén , onnan rö<:tön 
eltisztultak Majlandba. A’ mint oda érnek, kiüt a’ forradalom. Innen szinte 
odább kelve, utaznak Párizsba. Alig vannak ott egy hétig, kiüt a’ forradalom. 
Itt ismét felpakolnak, mennek Münchenbe, alig szállnak le a’ kocsiról, kiüt a’ 
forradalom. Rohannak Bécsbe , itt végig sem mennek még a’ városon , már áll 
a’ forradalom. Végre is Pestre kergeti őket a’ sors, ’s a’ mint lábaikat a’ partra 
kiteszik , itt is kiüt a’ forradalom. így ezek mindenütt magukkal vitték a’ for
radalmat. Csak odább, odább még, u raim ! I t t  meg ne állapodjanak, menjenek, 
járják  be az egész világot.

— A’ huszárnemzetőrség is erősen verbuvál, száma túlhaladja már a’ há
romszázat , mind gyönyörű válogatott szép hazafiak, az egyenruha alig kerül 
többe háromszáz forintnál. — Tegnap odamegy közibök egy zsiros suhancz, 
gyönyörűen kitisztítva, mintha sasokkal küzdött’s kemenczén bújt volna ke
resztül,’s be akarja magát íratni. Kérdik , hogy kicsoda ? — Alföldi n e m e s  
e m b e r .  — (Alföldinek elég alföldi,hanem nemes embernek kissé nagyon ittas 
volt a’ fiú.) -— De ló kell ám majd id e ! — Hiszen ha csak ló k e ll! (mondaná 
Bandi a’ ,,Csikós“ -ban.)

— Hogy fejlődők a’ jellem a’ forradalomban : többeknek a’ nép szónokai 
közül a’ forradalom alatt kalapja, pálczája, vagy köpenye tévedt el, ’s más
nap a’ nép fölkereste őket : hogy kezükbe szolgáltathassa elvesztett tulajdo
naikat.

— H ír szerint Angliában is köztársaság van már. Az ördög nem alszik, 
mondja az egyik fél. Nem rövidült meg az isten keze , mondja a’ másik.

— Kecskeméten is kitüzetett a’ városházára a’forradalmi lobogó. Ezt a’ ta
nodái fiatalság követelte, mondván: ha a’ tanács ki nem tűzi, majd kitűzzük 
mi. A ’ helybeli katonaságnak megizené a’ helyhatóság , hogy szépen viselje 
magát. Fölösleges volt. Azok azt felelték: csak minket ne bántsanak, mi nem 
bántunk senkit. Nem is volna tréfa , ha a’ kecskeméti húszezer vasvillás natio- 
nalgarde neki támadna egy mélyen tisztelt lovas ezrednek, két óra múlva nem 
lehetne megismerni: mellyikvolt az ember, mellyik volt a’ ló?

— Hanem a’ körösiek máig sem hisznek semmit. Azt mondják: Schnei- 
derribillio az egész. Alugyunk még egy kicsit.

— Temesvárott pedig a’ tanács ágyukkal lövette a’ feltámadt népséget, 
tegnapi hírek szerint száz ember esett el ; ma már nyolcz százról beszélnek ; ha 
van valakinek sárbadobandó pénze, szívesen fogadunk vele: hogy holnap már 
nyolczezerre megy a’ halottak száma. Crescit sub pondere palma.

— Ma jö tt fel Pestre a’ jászlain küldöttség. Az egész Jászkúnság talpon 
áll. A ’ népvezér Pethes, ki mert a’ megye előtt hatósága ellen panaszt mert 
emelni, börtönben böjtölve ta r ta to tt; a’ nép által kiszabadíttaték. A ’ jászkúnok 
számtalan panaszszal vannak főkapitányuk Szluha(nomen et omen) ellen. Szigorú 
számadás alá akarják venni. Nem szeretnénk a’ bőrében lenni a’ tisztelt úrnak.

— Egy mélyen tisztelt főbiró úr , a’ mint a’ helytartó tanács rendeletét 
vette a’ censura eltörlése felöl, illyformát írt alispánjának : ,,a’ helybeli censort 
felfüggesztettem hivatalától ’s a’ sajtótörvények kidolgoztatásáig m a g a m  v e t 
t e m  á l t a l  a’ c e n s o r i  h i v a t a l t .  Auch eine schöne Gegend.

— Mi lesz már most ezekből a’ szegény censorokból? (csak hogy már 
egyszer megértük , hogy mi sajnálhatjuk őket!) Kovácsmesterek nem lehetnek, 
mert ők csak békókat tanultak csinálni ’s ezekre szükség többé nincsen. — 
Kertészek nem lehetnek, mert ők a’ virágokat gyomlálnák ki ’s a’ maszlagokat
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tennék iivegházba. — Szabók nem lehetnek, mert az ő ollójuk szabása után a ’ 
carbonariköpönyegből is gályarabkámzsa támadna. — H a molnárok lennének, 
o t t , az igaz, értenének a’ vámoláshoz. Legjobb lenne nekik most lapszei'kesz- 
tőkké len n i’s mindazon dolgokat, miket egykor más lapokból kitöröltek, 
egyenként kiadogatni. Ebből gyönyörű ragout kerekednék ’s alkalmasint eltar
tana ebben a’ században.

—A’megye ezúttal a’ hús árát nem fogja felemelni, hanem a’helyt.-tanács 
kárpótlandja a’ mészárosok veszteségeit. Éljen a’ nép!

— Beszélnek suttomban holmi ellenforradalmakról, mik ittott zárdákban, 
éjjelenként forraltatnak ellenünk. Már késő ! A ’ háromszinü lobogó mindenütt 
győzött, ’s ha kell, ezentúl is győzni fog!

— Pesti irók nejei egy szépen hímzett zászlóval fogják megajándékozni a’ 
nemzetőrséget. Illy kedves kezektől varrott zászló alatt aztán öröm lesz csatázni 
a’ hazáért. Petőfi ezelőtt két hónappal megírta azon verset, mellynek refrainje 
ez : varrd meg azt a’ zászlót feleségem! A ’ költők a’ világesemények látnokai.

— Pálffi Albert új lapot ad k i, czíme: ,,Martius tizenötödike“, iránya: 
forradalm i, szelleme: tökéletes franczia. Igen ügyes ötletekkel van tele.

— Lapunk szerkesztői ezentúl Petőfi és Jókai leendnek. Irányunkat ki
mondtuk — a’ szabad ég alatt, ezt a’ szabadsajtó terén is megfogjuk tartani. 
Védni mindent, a’ mi elnyomott, üldözni mindent, a’ mi zsarnok, terjeszteni 
a’ világosságot, és szeretni a’ népet! Ez jelszavunk. Ki elveinket szereti, fogjon 
velünk kezet.

— A ’ lutrik bezárattak. A’ népcsalásoknak vége.
— A ’ királyi kaszárnyák és laktanyákról a’ sasok még mindig nem akar-, 

nak elrepülni, a’ halál színei fekete és sárga alakban még mindig gyászolni 
látszanak valamit. Megmozdíthatlan nép ez a’ katonai hatóság, olly nehezen 
indul olvadásnak, mint magas hegyek tetején a’ hó. Mindent elveszített már 
’s ,mégis büszke akar lenni. Úgy reszket, mintha tetőiül talpig szív volna, 
nincs egy embere, a’ kiben bízzék ’s még mindig nem akarja elismerni, hogy 
ezentúl a’ nemzet parancsol és nem holmi ismeretlen sibériai krixkomándó. A ’ 
ki Magyarországon laktanyát ép íte t, tartozik a’ magyar nemzeti színeket kifes
tetni kapujára. E ’ szabály alól a’ király maga sem kivétel. A ’ király a’ nemzet 
törvényeinek végrehajtására, megszegésére nem van jelen.

— A ’ bécsiek elkergették polgármesterüket, van ministerfutás min
denfelé.

— Lajos Fülöpnek a’ párizsi proletariusok collecta útján alamizsnát 
szándékoznak küldeni. Szegény még úti költséget is elfelejtett magával vinni. 
Az volna még szép, ha mint Abdolonymus király , földmívelésre szorulna az 
egykor rettegett monarcha : hogy éhen ne haljon.

— Pest megye rendei közgyülésileg elhatározák: hogy ezentúl minden 
ezímeket megszűntéknek fognak tekinteni. Semmi nagyságos, semmi méltósá- 
gos, tekintetes nemes és nemzetes urak és asszonyok többé. Az egyszerű „pol
gártárs“ és „polgártársnő“ czímzetek foglalandnak helyet a’ törvényes nyelvben 
is. A ’ közéletben eddig is széltére divatoznak már. A ’ chinai falak a’ szellem 
egy lehelletétől leomlottak. Több tekintetes nemes vármegyék táblabiráji bá
mulva kérdezik: hát minket hogy fognak ezentúl titulálni ?

— Épen most küld hozzánk egy tisztelt férfiú egy levélkét, illyen tarta
lommal: „M art. 15-kén a’ helytartó-tanácsnál tanácskozván, egy consiliarius 
(Almási Mór megérkezése előtt) azt indítványozta: hogy terrorismussal kell a’ 
mozgalmat elnyomni ’s Petőfi, Jókai, Vasvári és Degré elfogatására jutalm at 
kell kitűzni.“ — Köszönjük a’ jó szándékot. Mi még annyit adunk hozzá: hogy 
erre a’ helyt.tanács igen tisztelt elnöke azt felelte: miszerint nem szeretné: ha 
ez indítvány pártolásra találna , de ha ügy lenne is , a’ többséget óvakodnék
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kimondani : hogy a’ vérengzést kikerülje. Legyen tisztelve az emberséges nyi
latkozatáért.

— Pesten hölgy-nemzetőrsereg van alakulóban ; nem volna rósz gondolat. 
Ha ránk bízná valaki, tudnánk mi olly bataillont összeválogatni, melly előtt 
lerakná az egész armadia a’ fegyvert. Egy illy amazoni tekintettel több ellensé
get le tudnánk győzni, mint valamennyi rozsdás karabinnal, miket méltóságos 
báró Lederer főhadikormányzó eő excellentiája számunkra kiválogattatott. Mint 
illenék a’ szép fürtökre a’ kócsagos kalpag lengő tollaival, a’ karcsú derékra a’ 
bogiáros kardkötő : ’s a’ fehér kezekbe a’ még ragyogóbb aczél. F ö l , szép ama- 
zonaink, a’ haza mindnyájunké. Yíjjuk ki az egri nevet! Adjunk példát a’ fér^ 
fiáknak, mutassuk meg nekik: hogy a’ nők sem félnek az egyenruhától.

— Bon soir citoyen Széchenyi! mond egy valaki a’ nemes grófnak. — 
Bon nuit citoyen Sansculotte — felelt rá a’ nemes gróf.

■— Egy bonmot hallottunk jelszavainkra mondatni ’s minthogy a’ tréfa 
talpra esett, mielőtt elleneink közül valaki elmondaná, magunk tesszük közzé. 
— Egy citoyen sansculotte neki esik a’ másiknak ’s azt hátba üti, mondván : 
„ s z a b a d s á g ! “ a’ másik visszafordul’s detto liátbaüti és mondja : „ e g y e n 
l ő s é g ! “ ezzel kibékülnek , kezet nyújtanak és összeölelkezve mondják: „ t e s t 
v é r  i s é g.“

— A ’ pozsonyi küldöttség megérkezett. A ’ nép autonómiája el van is
merve. A’ nép neve szent, szava az isten szava. Vasvári Pál hatalmas szónok
latai felnyiták azok szemeit is , kik addig az erdőtől nem látták a’ fá t , nem a* 
a’ néptől a’ népet. Tizenkét pontjaink alá vannak Írva. A ’ ministerek ezek: 
Batthyányi Lajos elnök , Kossuth Lajos belügy-, Eszterházi Pál külügy-, Deák 
Ferencz igazság-, Mészáros hadügy-ministerek ; a’ többiek még csak gyanítva 
vannak. Köztük Ötvös József, Pulszki Ferencz. Reméljük: hogy a’ minister- 
elnök a’ nép szavát is meg fogja hallgatni, ha ministeriuma irányában az előle- 
ges bizalmat megnyerni akarja. Kívánatos leendne: hogy Nyári Pál, a’ forradalom 
leghevesebb napjaiban tettleges tényező, kit a’ nép bizalmával eddig is megaján
dékozott, a’ politialis ügyek élén foglaljon helyet. Szükség, hogy kormányunk 
asztalánál olly férfiak üljenek, kik ne ismerjenek előbb való gondokat a’ nép 
boldogságánál, kik ha szólanak, úgy szóljanak, mintha az egész nép be
szélne egy ajkkal, kik úgy érezzenek, mintha az egész nép szive do
bogna kebleikben. Legyen a’ nép képviselve, nehogy munkás kezeit olly vasra 
legyen kénytelen tenn i, mellynek szántása után nem barázdák , hanem sírhal
mok támadnak. Az elvforradalom könnyen éhségforradalommá fajulhat. Őriz
kedjünk a’ szélsőségekre jutástól. Vessünk magunkkal számot, ne tűrjünk zsar
nokságot, de magunk se legyünk zsarnokok. Adjuk meg az istennek, a’ mi az 
istené és a’ népnek , a’ mi a’ népé. Adjunk meg neki mindent, békén , dicsősé
gesen; nehogy elvegyen tőlünk mindent, erővel, gyalázatosán. Még kér a’nép, 
ne siettessük az időt, mellyben követelni fog! Legyenek a’ ministeriumban, kik
nek jóakaratáról meggyőződni a’ népnek i g a z  o k a i  vannak.

— Az országgyűlés hozott sajtótörvényeket. Ezek is ollyformán ütöttek 
k i, mint mikor a’ földműves esőért imádkozik, aztán jégesőt kap. Köszön
jük mi az illyen sajtószabadságot. 10 e z e r  p e n g ő t  k e 11 készpénzben bizto
sítékul lefizetni annak,  ki martius 20 óta divatlapot, 20 e z e r e t ,  a’ ki napi 
lapot ad ki; ki ezt nem tette, eg y  é v i  f o g s á g r a  büntettetik. E ’ szerint mi 
valamennyien, kiknek azóta lapja megjelent, ingyen szállást kapnánk egy esz
tendeig. Nem volna rósz gondolat, így igen jól kijátszhatnék a’ házi urakat. 
Kisebb nagyobb vétségekért, egy  n a p t ó l  fogva n é g y  é v i  b ö r t ö n t  re
mélhetnek az illető irók. Honoráriumnak elég bőkezűen van osztva. N e m  s z a 
b a d  m e g s é r t e n i  a’ t ö r v é n y h o z ó  t e s t ü l e t e t .  Ez legmulatságosabb. 
Vájjon mikor a’ tens rendek a’ váltótörvényeket hozták, miért nem kötötték
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k i , hogy a’ törvényhozó testület tagjait nem szabad exequálni. Könnyű volna 
igy törvényeket hozni: hogy maga a’ törvényhozó testület kivétel legyen alóla. 
Csak a’ mi az istenhez megy és az istentől jő , az a’ szent ; a’ többi megbirálta- 
tik. Önök el látszanak azt felejteni: hogy önök nem urai a’ népnek, hanem csak 
küldöttei. M e g s é r t e n i  senkit sem szabad a’ sajtónak, de m e g m o n d a n i  
az  i g a z a t  mindenkinek szabad és kötelesség.

— Egyébiránt anomáliát látuk abban : hogy miután az országgyűlés ki
mondta: miszerint jelen állapotában a’ nemzetnek, az ország ügyei felett hatá
rozni magát i n c o m p e t e n s n e k  é r z i :  nekünk mégis törvényeket hoz. Pest 
megye választmánya egyhangúlag félre tévé e’ sajtótörvényeket Petőfi indítvá
n y á ra , ’s addig is, míg az újonnan, n é p k é p v i s e l e t  u t j á n  választott or- 
szággyülés e’ tárgyban határozand, a’ helytartó-tanács ideiglenes intézkedéseit 
fogadta el. Elég szép: hogy a’ helytartó-tanács szabadelmüebben fogta fel a’ 
kérdést, mint tisztelt honatyáink oda fenn.

— A’nemzeti szinház repertoirja egy idő óta éldelhetetlen kezd lenni. Az 
academia után ez intézet halad legnehezebben együtt a ’ nemzet mozgalmaival.

— Van itt körülünk egy (talán több is) ujdonnan sült nemes ember, ki 
tavaly vásárolta meg a’ nemességet, perse nem véren, mint Árpád alatt bejött 
ősapáink, hanem jó pénzen , mint sok más egyéb megvásárolható dolgokat, 
most ez azt k érd i: hogy hát őneki ki adja vissza a’ pénzét, a’ mit a’ czimerért 
adott? — A ’ kutyabőr igy hangzik: „bírja pedigöés az ő maradékai mind ezen 
jogokat ö r ö k k ö n  ö r ö k k é t a r t ó  i d ő k i g . “ Ennek is furcsa fogalmai tá
madhatnak az örökkévalóságról.

— Épen most égettetett el a’ sajtótörvény a’ szabadság- (előbb városház-) 
terén az ünnepélyesen felállított nemzetőrség sorai közepeit. Előbb Yahot ügy
társunk felolvasá azt a’ népnek , melly minden pont után „tűzre vele!“ rivallá 
’s fáklyafénynél ünnepélyes füstökben bocsátá fel az égbe, vagy ha úgy tetszik 
— Pozsonyba. Mi ugyan szivünkből sajnáljuk: hogy igy történt, de azért na
gyon jól esett. K ár volt, nagyon kár ,  de még nagyobb kár lett volna , ha meg 
nem esett volna. A’ tízezer főnyi nemzetőrség addig egyhangú köszönetét szavaz 
a’ honatyáinak, míg őket színről szinre fogja fiúi keblére ölelhetni.

VIDÉKI HÍREK.
SOPRONY, Mart. 18. 1848. Végre eljött az óra, az átalakulás órája. 

A ’ szabadság napja, melly ekkorig nyugotra hinté bájait, oszlatni kezdé a1 
kelet éjjelét is, ’s a’ kelet népei felébredtek hosszú álmaikból , ’s az ébredés 
perezeiben átlátták , hogy minden pillanata a’ múltnak keserű veszteség , és 
minden pillanata a’ jelennek nyereség, mellytöl milliók boldogsága függ. Meg
mutatta a’ tapasztalás, m i t  é s  m e n n y i t  t e h e t  a n n y i  n e m e s  e r ő  és 
e l s z á n t  a k a r a t .  — A’ kevés hetek előtt még elnyomott honnak határain 
most s z a b a d  p o l g á r n a k  tűzhelye füstölög. Mit néhány holddal előbb őrült 
agyrémnek nevezendél, azt néhány ihletett napok megvalósítók. — E ’ haza 
több századon át visszaborzadt az önismerés eszméjétől, ’s ha voltak is egye
sek, kik a’ nemzet hibáit eleuzi mysteriumként nem leplezék e l, szavaik, mely- 
lyek egy honnak életéért hangozának — kevés kebelben találtak viszhangra. 
De eljött az idő , melly megmutató, h o gy az i g az s á g n a  k g y ő z n i e  k e l l ,  
mert mellette az isten van. Az ingadozó alapra állított épületnek omladékáit 
szemléljük, mig az erős művek nevetik az elemeket. — És örvend lelkem hogy 
a’ jelen bonyodalmai politicailag holt városunkat is feltámasztották. A ’ sopro- 
nyi polgár lelkesülve vallja már magát e’ haza fiának , a’ nemességgel össze-



399

fbrroan életét kész feláldozni a’ hon boldogságáért. Többeket hallottam imigyen 
szólani: ámbár magyarul szót sem tudok,  mégis olly jó magyar vagyok, 
mint azok, kik német nyelven kenyeret sem tudnak kérni. Ki hallhatná 
ezeket, ha visszatekint a’ múltba, a’ nélkül, hogy szive hangosabban fel 
ne dobogna ?! „Haladj haladj kitűzött szellemedben.“ — A ’ bécsi forra
dalom után Pozsonyban történteket városunknak hírül adni közszeretetü 
gróf Széchényi János bízatott meg a’ pozsonyi ellenzék á lta l, ki azokat 
minden nyilvános helyen szent lelkesedéssel tudatá a’ közönséggel. Miért is a’ 
prot. tanuló ifjúság által fáklyás zenével tiszteltetett meg számtalan polgár je 
lenlétében, mit látván a’ nemes gróf, miután ifjú barátinak (így nevezé őket) 
e’ hódolatjokat nyájas üdvözléssel ’s köszönettel, a’ pozsonyi mozgalmakat is.- 
mételvén, fogadta volna: minthogy — úgymond — sokan vannak ott jelen, 
kik hazai nyelvünket még nem értik, szükségesnek tartom őket is, mint szere
tett polgártársainkat, az országgyűlési eseményekről német nyelven értesiteni. 
E ’ szavakra nagy lárma keletkezett, mellynek csillapultával a’ nemes gróf min
dent elmondott, mit elmondani szükségesnek vélt, bátor beszédében többször, 
mit nem helyeslünk, iszonyú rivalgásokkal gátoltatott. Ennek vége lévén, az 
ifjúság részéről szép beszéddel üdvözöltetett, ’s mintegy 11 óra felé „éljen a’ 
szabadság“ „éljen a’ nép“-féle kiáltozások közt oszlott szét a’ tömeg. Ugyan 
e’ napon azon hir terjedett városunkban, mintha az úgynevezett h a u e r e k  a’ 
pékek ’s mészárosok ellen fel akarnának támadni. E’ k o h o l m á n y  igen elré- 
míté Soprony némelly polgárait. U raim : kár a’ farkasnak berket m utatni! — 
A’ város bátorságának biztosítására aláírás utján nemzeti őrsereg állittatik fel.

F.

GYŐR, mar t ius lö.  Már kétszer megkezdtem levelemet, és kétszer ki
töröltem ; ollyan köznapi minden szó,hogy profanáin! vélem a’tárgyat, melly- 
röl tudósítani önt, ’s lapjai minden rendű és nemű olvasóit kivánom. Nem hit
tem eddig: hogy a’ fájdalommal vagy örömmel telt kebel olly szegény volna 
szóba hozni az érzelmeket, ’s ime — keblem hevesen feldobog, ereimben gyor
san forog a’ vér, — ’s az ész? diadalt ül az annyi időn át nyomott örök igaz
ság , ’s természet mindig szent törvényeinek feltámadásán. Hitünk most már 
ingatlan lehet, „hogy el fog jőni az általános boldogság kora , melly felé a’ jók 
törekesznek , ’s mellyet gátolni a’ rosszak hasztalan iparkodnak.“ Martius 14- 
kén hallottuk meg hírét a’ bécsi zavaroknak, melly nálunk igen nagy sensatiót 
okozott; — mindenütt népcsoportok , sürgés-forgás az utczákon, ’s mi legtöbb 
a’ bankók miatti elrémülés , ’s azoknak nyakra-főrei váltogatása. A ’ jogászság 
már ez nap estéjén kezdé a’ nemzeti szalagokat mellére tűzni. Szinházban k ö n 
nyelműeket1 adták Czakótól , és keblünkben keserű bánat fakadt, korán hunyt 
örökemlékü költőnk félreismerésén , — mi meg nem foghatók, mint mellőztet- 
hetik olly megvetéssel azon darabja szerzőnek, mellybe pazar kézzel rakta a’ 
gyöngyöket, miket szivéről tépett seb alól szedett. A ’ zsúfolásig tölt házban 
minden ajak csak dicséretére nyílott. Én fogadni mernék , ha Pesten ismét 
adatni fog, osztatlan tetszés és megelégedésben részesülend. Eszünkbe jutottak 
itt bizonyos quodlibet-költő kikiirtölt és hirlelt classicus (?) darabjai, és meg
foghattuk, mi tévé a’ feledhetetlent öngyilkossá. — Felvonások közben az in
gerült kedélyű közönség mindannyiszor Rákóczi-indulót k ívánt, derék karna
gyunk Richter a’ közönség kivánatának hódolt is. — A’ zenére kitört a’ zajos, 
forró kebelből eredt éljenzés,’s a’ lelkesültség minden manifestatiója. — Ugyan
itt a’szinházban hallók a’ komáromi indítvány pontjait is, Metternichnek ’s töb
beknek megszökését; ki csodálná örömkitöréseit a’ melegvérű ifjúságnak? J á 
ték után csendesen haza ballagtunk, de borongó kedélylyel, minőt csak a’ da-



400

rab előidézhetett. Az esőt nehéz cseppekben hordta a’ szél. Aggódva, hogy mit 
hoznak a’ jövő napok, tevők nyugalomra magunkat. így múlt el nálunk martius 
14-dike. — I t t  kezdődik a’ magyar nemzet történet-könyveiben példátlan nem
zeti örömnap, igazi alkotmányos ünnep, a’ szó legfenségesebb, legszentebb ér
telmében. ‘ _

Délután egész öt óráig az összecsoportosulás nőttön nőtt a* nagy kávéház 
előtti téren, míg öt órakor az egész academiai kar ott megjelenvén, a’ tenger
népség közepett dalszinészeink, — ’s köztük az itt vendégszereplő Benza — 
kört alakítottak, mellynek közepére helyzeti székről Lukács Sándor kezde me
leg lélekből fakadt szónoklatot ta rtan i; ’s a’ nép levarázsoltan , némán hallgatá 
a’ szónok szavait, mint egy boldog új kor első hirnökeét.

Az elszámlált felirási pontok mindegyike hasonlóul fogadtatott. Nem 
festhetem a’ jelenetet híven. Midőn Kossuth és István nevei az ihletett széplelkü 
szónok ajkairól lelebbentek, akkor a’ lelkesedés legmagasb fokát érte. Végez
vén szónoklatát, a’ dalszinészek lelkesedett tűzzel kezdék meg a’ szivrendítő 
„Szózatot“, mellyet azonnal ezerek ajka vett át. — Az öröm , mellyet e’ napon 
annyian érzénk, felér egy élet szenvedésével. Dal után ismét szónok emelt szót, 
m ikén t: „az őszinte öröm jelképzőjeül minden becsületes magyar ember a’ há- 
romszinü szalagot tűzze fel.“ Ezután megkezdetett „a’ legelső magyar ember a’ 
király“ , egész azon szakaszig, hol a’ magyar emberről mondatik: „most kell 
neki felvidulni vagy soha.“ Ezután szónok a’ polgárságot felszólítá e’ szép nap 
emlékére, a’ várost hevenyészve kivilágítani ; „úgy van ! megtesszük“ ; ’s a’ 
szózat kíséretében a’ nép heve felkaroló a’ szónokot, ’s meghordozván, lassan
ként a’ nép mindenfelé oszlani kezdett. Ezen jelenet alatt a’ szomszéd egyház
ban az ajtatos nép zengé böjti énekét. P ár perez múlva nemzeti szalag nélkül 
nem lehete embert lá tn i, félhétkor pedig már az egész város kivilágítva volt, 
mennyire azt egy óra alatt rögtönözni lehetett. A’ nép mint tenger hullámzott, 
polgárság, tanulók, színészek egygyé olvadva fáklyákkal jelentek meg, ’s a’ 
királyutezában már egybegyült néphez ismét Lukács Sándor emelte szavát. „Jé 
zus — úgymond — midőn a’ népeket tanító, elhinté igéit a’ testvériség, egyen
lőség és szabadságnak, az istenember igéiben elvetett mag 1848 évig küzdött, 
de ugyanő megmondta : ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem 
múlnak.“ Rendre és békére erélyesen és szép szavakban intvén a’mintegy 9 — 10 
ezerre menő lelkesült közönséget, — szónok szavait hosszan tartó éljenzés kö
vette, és megindult a’ menet számtalan lobogókkal, — a’ polgári őrsereg tagjai 
diszöltönyben jelentek meg , — a’ zenekar Rákóczyt játszá felváltva Hunyadi
indulóval, mellynek fináléjánál a’ közönség dörgő hangon zengé el: „E ltűnt a’ 
cselszövö megszűnt a’ rut viszály, — Éljen sokáig a’ hon, éljen a’ király!“ — 
szinészek pedig felváltva szózatot „a’ legelső magyar ember“-rel, a’ nagy számú 
fiatalság hatalmas együtt-múködésével. A ’ diadalmenet megkerülve a’ megyeház- 
u tczá t, újvárosba ment k i , onnét vissza a’ nagy térre. — Az egész zajos me
net alatt példátlan volt a’ ren d , de példátlanabb a’ lelkesedés. Miután szónok 
a’ buzgó részvétért és lelkesültségért önkeble érzetére figyelmeztetett, ’s a’ fia
talságnak különösen k ö s z ö n e t é t  nyilvánítván , zajos éljenek között kezdett 
oszlani a’ nép a’ város minden részei felé, ’s a’ különböző oldalról hangzó 
énekek zaja lassanként elnémulván, csendes lett minden, csak egy hely a’ kebel
ben , melly a’ hazaszereteté , zajgott az örömben. így ment végbe a’ nemzeti 
örömünnep, melly egy újkornak nyitó meg ajtait, méltó : hogy e’ napok a’ jövő 
kornak megőriztessenek.

T á r a  y B.
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IRÁNYESZMÉK.
(F olytatás.)

II.

A  tekintély kormánya igen könnyen elfajulhat.
Ez csak azon korra alkalmas, míg a’ nemzet gyermek, míg önérzetre 

nem jutott.
A’ vezérnek tetszik a’ helyzet, mellyben van.
Szavait a’ nép isten igéjeként hallgatja, parancsait önkénytesen 

teljesíti..........
Mi könnyen eszébe juthat e’ vezérnek azon gondolat, miszerint ,,e’ 

fenséges állást örökre biztosítani kellene.“ És a’ módokról gondolkodik.
„Hogy a’ nemzet folyvást feltétlenül engedelmeskedjék, ahoz szüksé

ges, hogy az ö r ö k ö s  g y e r me k  maradjon.“ ’S az egyéni öné r d e k  le
nyomja a’ milliók üdvének mérlegét, ha a’ vezér rósz akarattal bír.

Eddig a’ nemzet útmutatója volt, most ura, parancsnoka szeretne lenni.
Hogy tanitói hatalma fenmaradjon, tanítványokra van szüksége.
’S szabályokat alkot a’ nemzet számára, mellyek által ez örök gyer

mekségre kárhoztatik.
A’ haza iskolává lesz, hol az egy tanitó parancsától függ minden, ’s 

a’ gyermekeknek engedelmeskedniük kell, vagy akarják vagy sem.
Tarthat-e e’ viszony örökké ? >
Nem fog-e a’ nemzet kinőni ezen iskolából ?
Nem fogja-e birálni tanítóját? nem fog-e gondolkodni? nem fog-e 

e’ szűk falak közül kivágyni a’ szabadba?
A’ nemzetet nem lehetett örökre iskolás gyermekké kárhoztatni!
Eljön az idő, midőn kinő a’ tanitói pálczaalól! A’ tekintély lánczab 

megszakadnak, ’s a’ felnőtt ifjú magát vakon vezettetni nem engedi!
III.

A’ tekintély korszaka csak addig ta rt, míg a’ felvilágosultság el nem 
érkezik.

26
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Ollyau , mint a’ hold * mellynek fénye csak addig világít, míg a’ nap 
föl nem merül a’ latkérőn.

A’ tekintély korszaka ábi'ándos, mint a’ holdvilágos éj. A’ tömeg 
mit sem lát tisztán, ’s azért a’ képzelet rémfényénél mindenütt sokat lát.

Bagoly huhog a’ toronyban ’s ez a’ halált jelenti.
Denevér repdes a’ levegőben ’s a’ képzelet röpülő szellemeket lát a’ 

homályban.
A’ temetőben bolygó fény világlik, ’s a’ tömeg kisértetet szemlél ott.
De nappal ez többé nem történik.
A’ csalódások kora lejár.
Mindent tiszta fényben szemlélünk.
Azt látjuk, a’ mi van, a’ mi létez. Képzelt bajokkal nem tépelődünk. 

Megszakítjuk az előítéletek rablánczait. A’ sejtelmet, gyanitást tudomány, 
tapasztalat váltja fel. A’ boldogságot nemcsak óhajtjuk, hanem keressük 
is. Megtanulunk önerőnkre támaszkodni. Kegyre nem szorulunk. Csodára 
nincs szükségünk. Eddig egy egy névtelen vágy, egy megmagyarázhatlan 
ösztön vezérlett bennünket az élet ösvényén , most a’ tiszta öntudat kor
szakába léptünk. Nemcsak élünk, hanem gondolkodunk is. Vissza vagyunk 
adva önmagunknak. Mankóra többé nincs szükségünk. Onlábainkon is 
tudunk járni. Emlékezünk a’ múltakra. Látjuk , ismerjük a’jelent. Bepil
lantunk a’jövő titkaiba. Van szárnyunk, mellyel a’ múlt birodalmába visz- 
szaröpülhetünk. Van szemünk, mellyel a’jelent tisztán látjuk. Van eszünk, 
melly gondolataink szálait a’ titkos jövőbe is belé tudja szőni. Hitünk tu- 
dománynyá vált. Onkénytes gépekből szabad emberekké levénk.

Ez a’ különbség a’ tekintély és felvilágosultság között!
IV.

Ki a’ tekintélynek föltétlenül hódol: hasonlít az alvajáróhoz.
Behunyt szemmel indul ez ki hálótereméből. Szelid elszántsággal 

megy, hová szellemét a’ titkos lánczok hatalma vezérli.
A’ háztetőre siet; ’s a’ b i z a l o m lépcsőül szolgál, mellyen re

megés nélkül feljut.
Végig sétál a’ házfedél keskeny gerinczén, ’s a’ b i z a l o m  a' karfa, 

mellybe fogódzik : ez tartja őt fenn a’ veszélyes pályán.
’S kihez megy? kiben bízik?
A’ h o l d h o z ,  melly messziről mosolygja őt.
’S a’ hiszékeny alvajáró érhet-e czélt? nyitva áll-e előtte a’ kebel, 

melly felé olly bizalmasan sóhajt ? tárvák-e a’ karok, mellyek felé szelíden 
nyújtja kezeit?

A’ hold szánakozón mosolyog, midőn látja epedni az alvajárót.
Szánják az alvajárót embertársai is.
Fel akarják őt világosítni, hogy a’ holdnak ne higyjen, hogy ne 

bizzék hiú ábrándokban, ne reméljen lehetlenségeket.
Nevéről szólitják őt, hogy szavaikat meghallgassa. A’ holdszerelmes 

fölébred, ’s lehanyatlik a’ szédítő magasból.
’S azt véljük, hogy a’ hold fen fogja tartani a’ miatta lehanyatlott
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álombeteget? — ki fogja nyújtani karjait, hogy alvajáróját az eséstől meg
oltalmazta ?

A’ hold csak fel tudja magához csalni a’ könnyenhivőket, de megvé
deni , fentartani nem.

így jár az, ki könnyelmű bizalommal vonzódik a’ tekintélyhez.
Azt véli: biztos helyzetben áll. Pedig csak egy szó kell neki és le

bukott..........
Az alvajárókra legveszélyesebb a’hajnal előtti óra. Közéig a’ nap, ’s 

ha fénysugarai szemére lobbannak: nem szükség őt nevén szólítani. A’ 
hirtelen fény zavarba hozza őt és lebukik.

Mit egyes emberről mondok , könnyű egész nemzetre alkalmazni.
V.

„Hol az egyéniségekre nincs tekintet, hol mindenki csak eszközül 
használtatik egy bizonyos czélra: ott nagyszerű müveket látunk véghez 
vive.“

Ezt szeretik megemlíteni a’ tekintély bálványozói, ’s előhozzák az ó 
kor legnagyobb müveit:

„Egyptom szobrai és gúlái soha nem épülnek, ha a’ tömeget nem ol
vasztja egygyé a’ tekintély parancsa; China falai föl nem épülnek, ha a’ 
nép erejét a’ hatalom nem öszpontosítja; a’ perzsa nem alapít birodalmat; 
a’középkor nem visel keresztháborút.“ stb.

Mintha ez volna a’ nemzetek feladata!
Nem bámulatos tények véghezvitele, hanem a’ b o l d o g s á g  a’ czél, 

mellyre a’ népek rendeltetvék.
Nem látjuk-e az illy czéltalan müveknél eleven gépül felhasznál

tatni a’ milliókat ? — nem látjuk-e hódító háborúkban lélektelen eszközül 
lépni fel a’ tömeget ?

Epen az illy czéltalan műveknél gyilkoltatik meg a’ nép kebelében 
az egyéniség érzete, ’s öntudatlan géppé aljasuland az önkényes hatalom 
gyilkos kezében.

Es van-e a’ gépnek élete? van-e saját czélja?
Nagy müveket visz ez véghez, de arról mit sem tud, de az őt nem 

boldogítja.
A’ gépész él, ’s tetszése szerint mozgatja az egész gépezetet.
Miért szeret géppel dolgoztatni a’ gyámok ?
Mert ennek soha sem szükség pihenni, mert ez éjjel-nappal egy

aránt dolgozik, ’s urától soha nem kér, nem követel, fel nem lázad , nem 
háborog.

Ez a’ vak engedelmesség;.Ö Ö
VI.

Némellyek szeretik emlegetni az egyszinüséget, mellyet a’ tekintély 
közös intézvényei előidéznek.

Ezen egyszinüség ollyan, minőt a’ természetben a' hideg tél idéz elő.
Szakadatlan hólepel borítja be az egész vidéket, ’s fehér szinre festi 

a’ tarka földet.
26 *
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De nem juthat-e eszünkbe, hogy a’ közös hólepel annnyi millió világ 
óltét gyilkolja meg ?

Egy szint borít az egész vidékre, de ez a’ dermetegség, a’ halál fa
gyos szine.

Millió élet elfojtatik egy idegen ezél miatt ?
És mi e’ ezél?
„Lebilincselni a’ természetet a’ dermetegség rideg lánczaival, az 

életre ráborítani a’ halál leplét, meggátolni a’ működő természet szép moz
galmát és sírbolttá változtatni az élet csarnokát.“

Illyen az egyszinüség, mellyet a’ tekintély rideg korszaka előidéz!
VII.

A’ t e k i n t é l y  ko r s z a k a  tehát az állam végczélja nem lehet.
Ez a’ nemzetélet gyermekkora.
A’ tekintély kormánya addig szükséges, míg a’ nemzet önérzetre 

nem j ut.
A’ gyermekre ruhát kell adni.
De ebből nem sokára kinövend, ’s akkor szélesebb öltönyre lesz 

szüksége.
Ha pedig a’ gyermekruhát vasból csináltatjuk, ’s rá lakatoljuk a’ kis

dedre, hogy azt soha le ne vethesse: akkor gyilkosai levénk a’ kezünkre 
bízott ifjúnak.

Mert a’ test e’ szűk vasöltönyben soha szabadon ki nem fejlődhetik.
A’ gyennek összetörpül e’ rideg vasruhában, ’s megöregszik, mielőtt

szabadon fólnevekedett volna! V a s v á r i  Pál .
(Folytatjuk.)

KÉPEK A’ PESTI FORRADALOMBÓL
MARTIUS 15-kén.

Korán reggel tudtomra esik, hogy a’ bécsi véres események kebel- 
lázító, magyarszégyenítő hírére Petőfi Sándor és Jókai Mór barátim 
Vasvárival és Bulyovszkival rögtön elhatárzák a’ cselekvés csatamezejére 
gyorsan kilépni. Programmot Írtak tehát rögtön, mellynek kivánatai forra- 
dalmilag legyenek kivivandók. Legelőbb is elindultak erőt szerezni, azután 
egy nyomdát megrohanni, ’s a’ programmot néphatalommal kinyomatni.

Én futok fölkeresésökre.
Az iskola felé látom a’ népet hullámzani, ’s arra tartók; ’s a’ mart. 

15-iki téren csakugyan nagyszámú rivalgó sokaságot találok, melly min 
dig növekszik: kérdezem, mi történik itt ? ’s azt felelék, hogy az ifjúságot 
szabadítják iskoláikból, hol tanítóik börtönözve tartják, megtiltván nekiek 
kicsapási büntetés alatt csoportozni ’s politizálni. — Nehány perez múlva 
Jókai az ifjak vállain kiemelkedik a’sokaságból, a’ programmot felolvassa, 
melly a’ nemzet kivánatát adja elő , reá mutat az isten szabadító kezére, 
melly a’ népek felett szemlátomást kitérjeszkedék, tolmácsolja szózatát az 
időnek. A’ lelkesedés rémítő rivalgásával viszhangoztatik a’ sokaság ajki-
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ról. Ekkor Petőfi fölemelkedik, mintegy túlvilági alak, mint megteste
sült népszenvedés, mint egy ezeréves tantalusi szomjúság, — mint vég
ítélet halálangyala. Elüvölti nemzeti dalát! — E’ hangok leirhatlanok. 
Most is hallom és látom azokat, és örökké fogom látni és hallani, mert 
e’ kép és hang elválaszthatlanok.

Leirhatlan e’ dalnak hatása a’ népre, melly nőttön nőtt: — ’s meg- 
esküvék isten szabad ege alatt. Hangosan dobogott minden kebel, dobogd 
ez érzelmet: most vagy soha! lelke legbensőbb mélyéből, hogy rab tovább 
nem leszen. Ekkor Petőfi igy szól: ,,Most e’ programmot nyomdába visz- 
szük "s ki fogjuk nyomatni.“ Egy hang: „Budára kell menni, ’s a’ cen- 
surai főnököt aláírásra kényszeríteni. P e t ő fi: Censorhoz nem megyünk, 
nem ismerjük el, — tehát a’ nyomdába.

Ekkor megindulunk Länderer nyomdája felé , a’ volt hatvani — 
most már szabadsajtó-utczába. Odaérvén , Petőfi feláll a’ kapu szeglet
kövére , ’s igy szól: most egy bizottmány bemegy a’ műhelybe , a’ pro
gramúi kinyomatását eszközölni, mindjárt visszatérünk az eredménynyel, 
addig legyünk itt kinn békével; Länderer az iroda ajtajában állván, eze
ket látta, és hallotta, ’s látván a’ helyzet kényszerűségét, ellent nem ál
lott. Ez kijelentetett a’ népnek. A’ nép a’ nemzeti dal kinyomatását is 
követelte. Az is foganatba ment. Az eső már ekkor is sűrűn esett, ’s a’ 
nép mégis mindig gyűlt, és várt. Mialatt a’ sajtó oda benn működék, 
Vasvári, Degré, Irányi, Jókai, Petőfi, egy izraelita-orvos és én beszél
tünk a’ néphez.

Izgatásunk a’ rend és béke szellemében történt; forradalmunk a’ 
személyt és tulajdont sérthetlennek nyilvánító. Erkölcsi hatalmunk rémítő 
dandárai voltak előharczosaink, az összes n é p a k a r a t ,  melly a’ menny
dörgés hangján nyilatkozik , jelentvén: hogy oda benn mennykövek van
nak , mellyek az előfutárokat rögtön követendik; ’s jelentvén, hogy ha a’ 
rendszerinti lehetőség határiban czélhoz nem juthatunk, akkor jőjön a’ 
minek jőni kell: élet vagy halál. A’ lelkesedés folyvást emelkedvén, min
dig határozottabb és félelmesebb alakot vön.

1

- J

Egy rövid óra múlva megjelenik a’ nyomda ajtajában Lányi, hozván 
a’ kinyomott programm legelső példányát, a’ börtönéből kiszabadult szel
lem legelső szülöttét; a’ szabad sajtó legelső müvét e’ honban. Es fenn 
lebegtetvén azt, lelkes szónoklattal tolmácsold diadalérzetünket. Mond- 
hatlanul nagyok , szentek, ünnepélyesek valónak a’ perczek; és mi átér- 
zők e’ históriai perczek érzelmeit egész leirhatatlanságukban. Szánalomra 
méltó százezerek t i , kik a’ múlt évtized alatt elhunytatok, és e’ történe
teket álmaitok reménymámorában csak egy század végetlen és homályos 
távolában láttátok! És ti szánalomraméltó jövők, kik nem szenvedétek, 
mit mi szenvedénk; ’s nem élvezétek, mit mi élvezünk, az átélt el
l e n t é t n e k  mondhatlanul édes élvezetét! Szegény boldogok ti, kiknek 
csupán a’jobb rész jutott, kik nem ismervén a’ roszat, nem érzitek mi a’ 
jó, mint érezzük mi, kiknek a’ szerencse jutott, a’ nagy nemzeti esemé
nyeket megérhetni: — a’ népek világforradalmát, — a’ nemzetek nagy
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lépését az emberi méltóság pontja felé. Es ti távol levő feleink, véreink, 
honfitársaink , kik csak szellemben voltatok jelen bennünk, kebleink ro
konérzelmeiben , miért nem osztozhatátok a’ szerencsében és örömben, 
nagy események tényezői lehetni közvetlenül!

A’ nyomda ez alatt gyorsan működvén, a’ példányok osztattak , és 
szerte haj igáltattak az irodából a’ népközé; ’s más vidékiek, kik jelen 
voltak, szinte kaptak az első példányokból, hogy a’ sajtószabadság leg
első fecskéi lehessenek vidékeiken, a’ nemzeti élettavasz hirnökei. Somo
gyiaknak és borsodiaknak én valók szerencsés juttathatni.

A’ dél megérkezvén, a’ nyomda megüresült, a’ kék blouse-s-legények 
ebédre mentek. A’ népnek tehát kikiáltatott, hogy most oszoljék el, ’s 
délután 3 órakor a’ museum udvarára gyülekezzék; az akkorig elkészü
lendő nyomtatványok ott fognak kiosztatni, onnan a’ városházához lesz
nek menendők, Pestnek polgárságát és tanácsát felkérni, hogy velünk 
érzelemben és programmunkban elszámlált kivánatainkban egyesüljenek, 
lépéseinkben segéljenek. A’ nép eloszlott rendben, békével.

Délben küldöttség ment Bajzához, kivánván a’ nép nevében, hogy 
az nap estéjén a’ nemzeti szinházban B á n k  bá n  adassék. Teljesíttetett a 
szinház ünnepélyes kivilágításával.

Három óra elérkezett. Roppant nép tódult elő mindenfelől; — kis 
idő múlva hozatnak a’ programúi és Petőfi dalának nyomtatványai, ’s ki
osztatnak; de tíz annyi sem lett volna elég, hanem kijelentetett: hogy a’ 
nyomda folyvást működik.

Most a’ nép elindult a’ város háza felé, miután kikiáltás által kép
viselőket választatott, melly a’ nép kivánatát a’ város tanácsa és választó
polgársága előtt kijelentse. A’ küldöttség tagjai voltak: Petőfi, Jókai, 
Vasvári, Degré, Irinyi, Egressi Gábor.

A’ tömérdek néptömegen keresztül felhatolván a’ terembe, mellyet 
a’ tanács, a’ választó polgárság és hallgatóság, ezek között Klauzál, Nyári, 
’s több derék honfiak elfoglaltak, — a’ küldöttség szónoka előadá a’ nép 
szavát a’ város polgárságához. A’ tanács részéről Kacskovics Lajos fogadd 
a’ küldöttséget,’s a’ programra pontjait kevés különbséggel sajátjává tévé, 
olly értelemben, miszerint e’ pontok Pestváros követeinek utasitásul ré
szint már is adattak, részint adatni fognak. —

Ez alatt lenn a’ s z a b a d s á g  t e r e  — azelőtt Arárosház-tér — 
egészen megtelt néppel, számát nagyitás nélkül lehet tehetni tizenhat 
ezerre. E’ rengeteg népnek, a’ városház első emeletének ablakaiból három 
vagy négy tolmács, kéz-telegráphjaik magyarázó segélyével, folyvást 
közlötte a’ tanácsteremben történteket. Es a’ népnek ezrei alant a’ menv- 
dörgés szörnyű hangján nyilatkoztaták Ítéletüket a’ fenn történtek felett.

A’ főjegyző után Holovics tanácsnok emelt szót, mellynek értelme 
oda ment ki, hogy ő, bár a’ köz jót szívesen akarja, de kényszeritetni 
magát elvek elfogadására nem engedi; azért a’ nép előterjesztését a’ városi 
tanács zártülésében előbb megvitattatni kívánja, ’s a’ határzatot aztán 
adatni a’ nép tudtára.
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E’ nyilatkozat határtalan ingerültséget okozott fent és alant. Egy 
forradalom irányában, hol húszezer ember követel szent igazságot — illy 
megkövesült conservativ szellemben nyilatkozni, milly rövid látás, milly 
tapintatlanság, milly bal felfogása az időnek, viszonyoknak, a’ következés 
csaknem véresen igazolta. Itt most nem helyhatósági belügyekről vala a’ 
szó, miknek gondját a’ bezárkózott tanácsnok urak egy pár sor indorsatá- 
val lerázhaták. Egy nemzet sorsa forgott kérdésben. A’ küldöttség nyi
latkozott a’ nép nevében.

A’ választó polgárság e’ nyilatkozmányt felkiáltással tette magáévá, 
a’ honszeretettől lángoló kebellel. — A’ tanácsnak nem volt más tenni 
valója, mint a’ polgárság többségének akaratát végzésül kimondani, — 
mert ez közgyűlés volt. Nekünk nem volt időnk várakozni, mert most a’ 
perczek századok. Eleget várakoztunk 300 esztendő óta. A’ szónoklatok 
ideje elmúlt. Most tenni kellett, ’s nekünk még az nap igen sok tenni va
lóink voltak. Lent a’ téren 20 ezer ember várt a’ feleletre. Végre sikerült 
némi csendet eszközölni. Mi a’ küldöttség Nyári Pálnak engedők át a’ 
szót. Fölmagasztalt kebellel üdvözlé e’ nagy napot, melly legelső nyitá 
meg a’ tanácsterem zárait a’ népnek , a’ nyilvánosságnak. Ertelmezé ’s 
indokoló a’ nép szózatát. A’ törvényesség kerékvágása szerint igyekezvén 
a’ forradalom irányát kirajzolni. E’ közben igen sok idő telt el. Egy hang 
azt kiáltja az ablakból: katonaság jő! — E’ szót rémitő felháborodás kö
vette. A’ nép dühe iszonyú fokra hágott: fegyverre! fegyvert elő ! A’ vá
rosházi fegyvertárra! ki a’ térre! ! Az ordítás zajából e’ szavak voltak 
kivehetők. Bosszútól szikrázó szemeket láttam Holovicsra irányozva, őt 
szidalmazva, ’s felemelt öklökkel fenyegetve. Végre a’ katonaság jövetelét 
álhírnek tapasztalván a’ nép, sokára némi csendesség lön. Nyári után 
Klauzált kivánta a’ nép hallani, ki hasonló szellemben nyilatkozók Nyári
val. A’ nép azonban perczenként türelmetlenebbé lévén, a’ szónokot szám
talanszor félbe szakasztá —Végzést követelt a’ tanácstól. És a’ tanács, e’ 
két vészteljes óráig tartó kebellázongás után kimondó határzatát. A’ vég
zés igy hangzik: — A’ város úgy nevezett polgársága egyesül Pestnek 
összes népével, kívánatban, érzelemben ; testvérien kezet fog a’ pro
gramúi minden pontjainak sükeresitésére a’ béke, rend és törvényszerűség 
körében. Klauzál folytató beszédét, a’ békés forradalom rögtöni teendőire 
hiván fel a’ város polgárainak összeségét és tanácsát. Ekkor küldöttség 
neveztetett k i, már most az egyesült lakosságból, melly rögtön Budára 
menjen, ’s a’ kir. helytartó tanácsot szólitsa fel a’ censura rögtöni meg
szüntetésére országszerte, ’s a’ sajtószabadságnak biztosságba helyzésére az 
egész hazában. — Továbbá szólitsa fel a’ kir. helytartó tanácsot, miszerint 
Stancsics Mihályt, ki mint iró tartatik fogva , szabadon bocsássa, — va
lamint a’ többi státusfoglyokat is.

És a’ küldöttség Nyári Pál vezérlése alatt tömérdek ezerek kíséreté
ben indult Budára.

A’ kir. helytartó-tanács a’ küldöttséget szívesen fogadó, ’s ez által 
nemcsak bölcseséget, hanem tiszteletreméltó hazafiságot is tanúsított:
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okozta legyen bár ezt a’ helyzet kényszerűsége , vagy ne, végtére mind
egy. Elég az, hogy a’ nép kivánata teljesedésbe ment; a’ sajtó e’ pilla
nattól fogva szabad Ion. S t a n c s i c s  a’ szabadon iró statusfogoly szabad 
lábra tétetett, a’ népezerek viharzó üdvözletei között. Nyári Pál e’ sza
vakkal üdvözlé őt: a’ békés forradalom legelső tavaszvirága: ön szabad
sága! — A’ lelkesedés este a’ színházban kimondhatatlan magas fokra 
emelkedék. Az előadás mindjárt kezdetén félbeszakasztatott azon tömér
dek ezerek zajától, kik Budáról Stancsicscsal megérkezénck. Megkérdez- 
tetvén a’ nép: mit kiván, azt nyilvánító: miszerint Hunyadi Lászlóból 
„Meghalt a’ cselszövő“ szövegű énekrész, a’ Hymnus, Hattyúdal, Szózat, 
’s más kedvencz darabok játszassanak; aztán Petőfi Nemzeti dala általam 
elszavaltassék,’s végül kar által eldaloltassék: zenéjétEgressiBéni akkorra 
már elkészítvén. — Az eskü szavait, a’ szavalás közben ezerek keble 
viszhangzá. Illyen volt az est képe.

Másnap, 16-kán a’ küldöttség elrendeltetett, Pozsonyba ’s Bécsbe 
megviendő kivánatainkat.

Es ebben van a’ mi forradalmunk egyik dicsősége. Nem szédíté el 
ezt hatalmának öntudata, nem a’ kezdet sükere, mint szokott megvakítni 
e g y e s e k e t  erkölcsi vagy anyagi hatalmak érzete. A’ forradalom kérni 
ment, még akkor is , midőn követelhet, kérni egy casta képviseletétől, 
kérni fejedelmétől, a’ hűség bizalmával.

Mikép már tudva van, ezentúl az állandó választmány folytonos 
munkásságba tétetett. Fegyver kéretett küldöttség által Budáról a’ béke 
fenntartására már összeiratni kezdett nemzetőrség számára. — Kívántuk 
és sükerrel a’ lotteriák és trafikák, ’s a’ temesvári dohánygyár bezáratá
sát, osztrák sasok elrepítését színeikkel együtt stb.

Midőn ezeket Írnám, hallom: hogy a’ fővárosi küldöttség miképen 
fogadtaték a’ kerületi ülésben. Nem akartam azt hinni, olvasnom, látnom 
kelle az elfogadás Írott szavait, s*zellemét. És olvasom ezt azon beszédek
ben, mellyek a’ Nemzeti Újsághoz mellékelve közöltettek. Mi ez? kérde
zőm magamtól. Hát lehet igy beszélni egy forradalommal szemközt, melly- 
nek tényezője közvetlenül csak 160,000 ember ugyan , de közvetőleg mil
liomok , ’smelly forradalomhoz naponként, óránként, városok és kerü
letek csatlakoznak, távolról és közelről.

Kérdem én, van a’ mi forradalmunk programmjának 12 pontja 
között egyetlen betű, melly nem a’ kiváltságtalan nép millióinak szivvé- 
rével lett volna megírva? Ha ezt a’ magyar nép megtagadja, ám legyen 
a’ fővárosi forradalom neve bitor, midőn kivánatainak jogczimeül a’ nem
zet nevét arrogálja; de hogyha e’ kivánatokban, közvetőleg, 15 milliónyi 
nép nyilatkozik, — tclán néhány ezer kiváltságos hiján, — akkor e’ nép 
csakugyan úr, nemcsak minden egyes tekintélyek, nemcsak azon aposto
lok fölött, kik az ő nevében prédikálnak, de igenis parancsoló ura és bí
rája magának a’ törvényhozásnak is.

Van-e példa rá a’ világon: hogy bárcsak egyesek is , kik emberi
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jogokért elnyomott nemzet nevében küzdöttenek, jogczlmbitorlóknak bé
lyegeztettek volna?

Es ez itt 160,000 emberrel szemközt mondatik, melly sajtószabad
ságot adott egy egész nemzetnek, a’ forradalom erkölcsi hatalmával, és 
adott tényleg, nemzetőrséget, eltörlé a’ sorsjátékokat, és dohánytrafiká- 
kat, ’s az osztrák színeket nemzetiekkel váltotta fel e’ hazában.

Avagy nem a’ nép hő vágyainak és akaratának szellemében történ
tek-e mind ezek ? és avagy Pestre kell vala előbb meghíni a’ népet, a’ ma
gyar statushatalom központjára, hogy velünk együtt csináljon forradalmat 
majd hónapok múlva? írjuk meg a’ párizsi hősöknek: hogy midőn az em
beriség nevében emelnek szót és ontják véröket, a’ mi nevünkben és 
ügyünkben működni ne merészeljenek.

A’ nemzet jogczimét, mellyel 160,000 ember él egy forradalomban, 
még olly törvényhozás sem utasíthatja el rövid utón, melly az összes nem
zetet képviseli, mennyivel kevesbbé az, melly csupán kiváltságosokat kép
visel. 160,000 ember, forradalmi állapotban, ’s midőn népjogokért áll ki 
puszta mellével fegyvertelenül a’ csatasíkra, és vérontás nélkül győz, csu
pán egységének és végelszántságának erkölcsi súlyával, — e’ nép igen 
tiszteletreméltó ú r , kit respectálni kell, annyival inkább , midőn urasága 
városok és kerületek csatlakozásaival olly óriásivá készül növekedni, hogy 
elbámul belé minden hatalom.

Határtalanul nagyobb hősöknek tartom én az eszmék hőseit azoknál, 
kik az eszmékért egy igen csekély értékű életet vetnek áldozatul, mert a’ 
nemzeti újjászületés valódi tényezői, ’s a’ forradalmi síiker biztosítói azok, 
kik évtizedeken át hintik, ápolják és érlelik a’ jogérzetet a’ népmilliók 
kebelében. Ámde épen azért ne akarják ezek ignorálni a’históriát, a’ nagy
szerű valót, melly nehány nappal vagy talán hónapokkal előbb, és nélkü
lük hozta létre tényleg azon reformokat, mikben ők fáradoztanak, ’s mik
nek ők csak biztosítására keretének fel. És ne akarják ignorálni azon forra
dalmat, mellynek jelszava: béke és egyetértés. Mellynek programúját 
alkotmányos szellem lengi á t ; ne taszítsák el azon forradalom bizalmát, 
melly a’ törvényesség és rend iránt példátlan tiszteletet tanúsít, melly előtt 
a’ személy és tulajdon szent maradt, ’s melly fegyverét csupán a’ békehá- 
borítók ellen használja. Ez nem azon mód, mellyel forradalmi kedélyekre 
békítő, lankasztó ’s megnyugtató hatást gyakorolhatni, — forradalomra, 
mellyet félünk ’s méltán, mert végét be nem láthatjuk.

Azonban , én hiszek a’ nép istenében, hogy e’ forradalom dicső vé
get érend, még pedig csupán erkölcsi hatalmának súlyával, melly a’ nyelv
beli, ’s minden egyéb társadalmi felekezetek t e l j e s  e g y s é g é n e k  
e d d i g e l é  p é l d á t l a n  t y p u s á b a n  van kifejezve. Testvériség ural
kodik e’ honban, minő még soha nem uralkodók. Ez, a’ rend és béke 
mellett, a’ süker egyedüli feltétele. A’ mit szereztünk, azt többé el nem 
veszthetjük. Programmunk első, második és ötödik pontját eletbe léptetők; 
ezek csak formulázandók és sanctionálandók. A’ többi pontok a’ ministe- 
rium által lesznek foganatosítandók. A’ Batthyányi-ministerium iránt mi
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teljes bizalommal viseltetünk előlegesen is. Teljesen hisszük, hogy általa 
kivánataink minden pontjai életbe lépendenek. Várjuk el, hazafiak, mit 
tesznek a’ magyar ministerek; várjuk el, mi történik a’ külügyminister 
és pénzügyminister kérdésével, várjuk el az összes népet képviselő pesti 
országgyűlést, mellynek hat hétnél tovább halasztatnia nem lehet. Legyen 
addig is, mint eddig volt: béke, szabadság és egyetértés közöttünk, ’s 
ennek biztosítására fegyverezzük fel magunkat mindnyájan!

E g r e s s i  Gábor .

KI MESSZE ÚTRA M EGY....
Ki messze útra megy, búcsúra 
Nyílnak meg ajkai;
Kinek tudnék én könyeimmel 
Keblére omlani ?
Nincs a’ ki bánja távozásom ,
Nincs a’ ki emlegetve várjon !
Ollyan vagyok , mint a’ vitorla 
A ’ zajgó tengeren,
A ’ merre a’ szél karja tolja, 
Egykedvüleg megyen;
Hisz’ tenger mindenütt a’ tenger !
— És ember mindenütt az ember!

Virágos kertem! csak tetőled 
Válók meg nehezen;
Tudom, hogy majd várod tavaszszal 
Ápolgató kezem !
’S jó gazdád a’ világot já rv a :
Te boglyós lészesz, mint az árva!

Mesgyéiden a’ vadfolyondár 
Átkúszik szabadon,
Csalántól elnyomatva sinylik 
A ’ szegfű ’s liliom ;
Méh, lepke bokrodon le nem lep, 
Méh, lepke eltévedne benned!

Az árnyékos gyepágy magában 
Felmagzik, elvadúl,
Hol tarka álmaimnak élek 
Megháborítlanul,
’S zománczot nyér a’ játszi képek 
Fényétől a’ szinetlen élet.
Jaj annak, a’ ki már nem érzi 
A’ könyek gyönyörét,
Szemem harmatja olly üdítőn 
Foly e’ magányba’ szét ;
Nem mutatom azt a’ világnak,
Hisz’ még bolondnak mondanának!
Mivelhogy tenger a’ világ , ’s a’
S z í v  egy kicsiny sziget ,
Melly háborgást lát csak körűié 
Vagy sivatag v izet;
Zúg a’ tenger , — ’s rá gondja nincsen. 
Mi történik a’ kis szigetben.
Nem várom én , hogy nyílt virágod 
Legyen kórók helyett,
Megyek kis kertem ! míg fehér hó 
Borúi reád, megyek !
Mint a’ szülő, ki útra készül:
Elszökik alvó gyermekétül!

TOMPA.

TÍJL A' SÍRON.
Erededi novella.

I.
C e t r a r o  egyik csinos épületének tengerre nvilt ablakában bájos fiatal 

hölgy ült ’s olly esdő merengéssel nézett a’ tengerre, mintha boldogságát ettől 
itnádkozná. — Ez volt azon ellenség, melly jegyesét elrablá, kit hőn szeretett, 
hőn , mint csak olasz hölgy tud szeretni. — Francesco, atyja örökét átveendő, 
Palermoba utazott.

A’ parti lakosok a’ tengeri utazásban semmi különöst nem látnak. Egy
kedvüleg , minden aggály nélkül mondják: „ D i ó  e t  i l  p a t r o n o  őrizzen 
meg balesettől.“ — Laura is partvidéken lakott első gyermeksége ó ta , a’ ten
ger moraja volt bölcső-dala , annak partjánál játszotta el gyermekkorát ’s há
borgása szokottá lön előtte. Ha éjjel fólébreszté a’ vihar, gyermeki áhítattal rebegé: 
„szűz Mária oltalmazd a’ veszélylyel küzdőket!“ és ismét tovább álmodott virá
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gairól, tarka kagylóiról ’s mindenről, mi csak fontos egy gyermek előtt. — De 
most midőn szerelmesét ö r e g  s z e s z é l y e s  ismerőse önkényének kitéve 
lenni tu d ta ; addig nem ismert aggalom szállta meg lelkét. Ha elvesztené Fran- 
cescot, kihez élete, boldogsága van csatolva? . . .

A ’ leány önkénytelenül összeborzadt e’ gondolatra. . .  merengéséből F ran
cesco ébresztő föl.

— L aura, éltem üdve, már távoznom kell; szólj nem feledsz-e el ?
Laura megragadó az ifjú kezét ’s szivéhez szorító.
— Francesco, e’ s z í v  minden dobbanása a’ tied.
Es szemeiben egy pár köny ragyogott.
— K é t  hó múlva itt leszek, ’s visszatértem után e g y  h é t t e l  oltár

hoz vezetlek. Ok de két hó olly sok idő, mond Laura, mondd, a’ távoliét nem 
gyöngíti-e meg szerelmedet? —

A ’ hölgy egyet ama’ fájdalom-telt, szemrehányó tekintetek közül vetett 
az ifjúra, mik a’ legjégkeblübb férfit is meghatják, és Francesco nem volt jég
keblű. —

— Szerelmem lelkem részévé olvadt ; ha meg kellene válnom tőle — 
Laura elhalványult ’s reszkető hangon folytató: megválnék az élettől is.

— És még is ? . . .
— Még is kétkedel? viszonzá keserűen.
— Leány hiszek szavaidnak, de lelkem nyugalma kívánja, esküdjél meg, 

hogy szeretsz, hogy hü leszesz hozzám; — én is megesküdtem, hogy szeretlek, 
szeretni foglak még tú l  a’ s í r o n  is ; megesküdtem isten házában, midőn az 
áldozó magasra emelte a’ szentséget ’s buzgó áhitattal ezrek borultak le ; — isten 
legsújtóbb átkát imádkoztam fejemre, ha megcsallak, ha v a l a h a  mást fogok 
szeretni.

Laura belső megindulástól reszketve elhaló hangon mondá:
— Esküszöm. —
Francesco a’ hölgyet szenvedélyesen keblére ölelte, ’s ajkaik egy csókban 

forrtak össze.
E ’ perczben boldogok voltak; feledék az elválás fájdalmait, a’ jövőt olly 

szépnek , boldognak álmodák.. . .
. . . .  Egy ágyudörgés hallszott — pár perez ’s egy másik követé.
A’ jövőnek kaczérkodó képe eltűnt elölök ’s a’ jelen egész ridegségében 

— mint ezer szép álom hideg sírja — vicsorgott reájok...
Francesco távozni akart.
A’ hölgy kétségbeesetten karolta át ’s zokogástól fojtott hangon szólt :
— Oh Francesco , ne menj , ne hagyj e l ; távolléted szivemnek halál. . . .  

O h , ha elvesztenélek! . . . .
Az ifjú megindulását elrejtve fejlett ki karjai közül ’s távozott.. .
Laura a’ kikötőig kisérte.
Még egy ölelés , egy csók ’s az ifjak elváltak.. . .
A’ hölgy könyes szemekkel nézett a’ gőzös u tán , míg az elenyészett a’ 

távol homályában.
A ’ hajón egy matróz dala zendült meg, mellynek egyes szavait a’ szél 

partra kapkodta...
Egyszerű tengerész-dal volt: Egy halászleány panasza az orco által meg

ölt kedveséért, és végre vigasza a’ halál.
Laura megilletődve hallgatá a’ dalt.© ©
— Igen, Francescom, ha elvesztelek, ismét látandjuk egymást túl a’ 

síron — ’s egy köny gördült ki szeméből. Fáj dalom könye volt, mit a’ r e m é n y  
csókolt le arczáról.

II.
— A h , istenem, milly kiállhatlan lassan telik az idő, mintha ólomszár
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nyakat kölcsönöztek volna az órák, mióta Francesco visszatérte közéig .... És 
minden milly u n a lm as.... mennyit cseveg F lóri, fáj a’ fejem bele.

Ezzel egy aranyos kalitkához lépett ’s kedvencz madarát megfenyegette.
— És a’ nap milly hő sugarakat vet a’ salonba.
Bevonta a’ függönyöket.
— Emlékezel, kedves anyám, mit ir Francesco?
Feleletet sem várva, anyja mellé simult’s olvasni kezdó a’ keblére rejtett 

levelet.
— M a, holnap vagy holnapután itt lesz. E ’ levelet ezelőtt két héttel 

irta és Palermoból 10 — 12 nap múltán elindult T a s s o  gőzösön. Elutazása 
napjáról nem tudósít határozottan. Meg akar lepni. Oh! ha tudta volna,mennyi
aggályt okoz nekem levele! .......... Minden zörejre remény száll lelkembe , azt
hiszem : hogy ő jön és mindig csalódom. — Ah , ez szörnyű ! — De ha meg
érkezik, ha karjaiba zár, hallom hangját , látom hálás tekintetét, midőn elbe
szélem, mint vártam, mennyire fájt minden csalódás , és milly öröm reszketett 
keblemben minden uj reményre. — A h , mikor ez eszembe j u t , mennyei elra
gadtatás dagasztja keblemet; véghetlen boldog vagyok ’s feledem, hogy mind 
az még csak hiú ábránd — tévé hozzá sóhajtva.

Rövid szünet után folytatá:
— Dalolj, dalolj kis madárkám , dalolj F ló ri, tán egy titkos sejtelem 

súgja néked , hogy ő jön és azért dalolsz olly vigan.
Az ablakhoz szaladt ’s kinyitotta a’ fogoly aranyos börtönét.
— Flóri — susogá ’s a’ kis madár vigan zengve vállára röpült, majd 

keblére rejtőzött, vagy a’ pompás keleti virágokra szállt.
— No’s kedves leányom,most nem unalmas a’ madár éneke? kérdé anyja 

szelíd mosolylyal.
Laura elpirult ’s a’ feleletet kikerülendő, hirlapok után nyúlt.
— Ah a’ közelebbi hirlapok: ,,Sicilia partiról“ — lássuk mi újdonság?..
. . . .  Egy éles sikoltás tört ki kebléből ’s eszméletlen rogyott össze.
Kedves madara nem énekelt tovább, mintegy aggódva repdesó körül.
Egy óranegyed telhetett igy el.
Laura eszmélni kezdett.. .
— Mi lelt kedves gyermekem? kérdé anyja a’ részvét’s fájdalom hangján.
— Francesco..........
Többet nem tudott szólani, némán, zokogva borult anyja keblére ’s resz

kető kézzel mutatott a’ hírlapra.
Anyja olvasni kezdé e’ helyet:
— Sicilia partvidékén, apr. 2-róli tudósítások szerint szűnni nem akaró

vihar dühöngött, különösen a’ lipari szigetek irányában, 32° 33 n sz. és 38" 
38" 28/ e’ sz. alatt sok hajó veszett el. Hivatalos értesítések után ezeket tudjuk 
A  i g l e  kereskedelmi hajó — Tasso gőzös. E ’ két hajóról egyetlen ember ma
radt életben ; egy matróz. A ’ többi hajók....................

Laura anyja kiejtő kezéből a’ lapot.
— Francesco meghalt! mondá Laura tompa hangon és többé nem kö- 

nyezett.
Flóri vigan dalolva röpült a’ fóleszmélt leány keblére.

III.
A’ násznap e ljö tt....
Laura darab idő óta nyugodt lön. Nem sirt, nem panaszkodott, még csak 

nem is említé Francescot. Fájdalma nem birt többé könyekben kitörni; szivére 
nehézkedett egész súlyával.

— Anyám, hagyj magamra, — szólt a’ násznap reggelén.
Anyja szeretetteljesen csókolá meg leányát és szótlan távozott. Szeméből 

egy köny hullott Laura arczára........
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Laura letérdelt, imádkozott buzgón, mint ki az élettől megválni készül....
Azután öltöző-asztalához ül t . . .
Pár óra múlva dicsőült arczczal lebegett belépő anyja elé. Sylph ter

metén fehér köntös folyt alá, leomló sötét fürtéi közé fehér virágfűzér volt 
tűzve — lialantékai körül a’ beömlő sugarak fénykoszorút fontak.

— E’ koszorú lep meg kedves anyám? szólt szelíd mosolylyal. No aggód
já l , — folytatá nyugodtan — ón vőlegényemet várom.

------- — Laura kimerültén hanyatlott egy karszékbe. Ereje fogyni kez
dett, arcza halvány le tt, mint halotté, keble lázasan emelkedett, lélekzete 
mindig rövidebb lön.

ö  vőlegényét várta, de nem Franeescot.
És e’ vőlegény nem késik soká. Eljön egy dermesztő csókkal eljegyezni 

öt örökre.
Ah e’ vőlegény olly undorító és mégis olly sok szép menyasszonyt ölel 

hideg keblére.
E ’ vőlegény a’ h a l á l .  — A ’ nászkoszorúban méreg rejlett.
...H árom  ágyudörgés egy hajó érkezetét jelenté.
Oranegyed múlva Francesco lépett a’ terembe.
Egy sikoltás,különös vegyületével az öröm és fájdalomnak, tört ki Laura 

kebléből.
Francesco dobogó keblére vonta szép menyasszonyát, de ez összeroskadt 

karjai közt.
Francesco tudta , hogy azon hajó, mellyen visszatérend, ha ügyei nem 

késleltetik, elmerült és öthalottnak hivó arája. Lelkében iszonyú sejtelem támadt.
— L aura! az egekre kérlek, szólj mi lelt ? — kiáltá.
Laura nem tudott felelni, hisz’ olly nehéz volt az élettől megválnia most, 

midőn élni látta holtnak hitt jegyesét.
Darab idő múlva összeszedé végerejét ’s szólt:
— Francesco, ugy-e nem fogsz elfeledni?
— Esküszöm, soha, emlékedet is mindig fogom imádni. Kiáltá fájda

lomtól lesújtva.
— Látni fogjuk egymást túl a’ síron , rebegé töredezett, elhaló hangon. 

Arcza átszellemült, ajkán mosoly lebegett. Lelke egy jobb világba szállt.
Francesco kétségbeesetten borult a’ halottra és — félév múlva egy bájos 

hölgyet vezetett oltárhoz.
Szegény Laura ! L á z á r  K á l m á n .

MI HÍR BUDÁN?
— Martius 23-án. Éjjel szanaszét futkosott egy csapat gyalog ember nagy 

lóhalálába; kiáltozva: hogy az ellenzéki körmeg akarja rohanni a’ katonai lakta
nyákat, a’ fegyvertárt, az újépületet, a’ csillagvizsgálótornyot, az ágyúkat, még 
tán a’lánczhídat is ! De hát miért? mit vétettek mind ezek nekünk ? Azért; mond
ják önök, mert nem kapunk fegyvereket. Ne aggódjanak önök uraim, ha tettre kerül 
a’dolog, elő fognak állania’ martius 15-ke férfiai,mint előálltak akkor,oda fognak 
menni: hol legégetőbb a’veszély, ki fogják tárni mezetlenMceblüket a’ lesújtó villá
mok elé, mint kitárták akkor ’s ez leend paizsa a’ hazának, ki fogják víni önlelkük 
erejével, meztelen kézzel a’jó ügyek diadalát, mint kivítták akkor’s ez leend fegy
vere az igazságnak, a’ többi fegyver csak a’ rend fentartására van ’s ezt nem fe
nyegeti semmi vész, nem pedig küzdelemre. Ide bátorság kell, nem pedig ágyúk.

’S most mit tesznek önök; — izgatnak, mikor rendszeresítésre volna 
szükség, ártatlanokat akarnak egymás ellen lázasztani, vérrel akarják bemocs
kolni a’ nemzetdiadal fehér liliomát, melly olly ritka virág: hogy ember emlé
kére most nyílik először a’ nap alatt egyedül hazánkban.
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Könnyelmüség-e ez?
Minden álhír, mi városunkban terjedez, az ellenzéki körre, mint kútfőre 

száll vissza , ’s egyik nevetségesebb , mint a’ másik.
Majd az a’ h ír : hogy Metternichet körösztül szalasztották a’ Duna hídján, 

ezért meg kell támadni a’ választmányt, minek engedte.
M ajd: a’ várost minirozzák alá, levegőbe akarnak bennünket röpiteni.
Majd: ennek ’s ennek a’ fejére díj van kitéve.
A ’ katonaság hatvan erős töltést kapott fejenként.
A ’ boltokban sem lőport, sem golyót nem árulnak.
Éjjel tizenkét ágyút hoztak a’ kaszárnyába.
Ugyan éjjel három gőzös szállított masquirozott katonaságot a’ városba.
A ’ muszka a’ határszélen van.
A ’ parasztság fellázadt ’s a’ földes urakat gyilkolja.
Mind ez az első szótol az utolsóig — nem igaz. — Metternich Csehor

szágban van, — a’ várost aláásni nem lehet, — az elfogatásokról szó sincs, a’ 
katonaság nem is mutatja magát ’s csak mi ne bántsuk őt, ő minket nem aka
dályoz, — a’ boltokban annyi a’ lőszer, a’ mennyi elég. Az ágyukat nem 
hozták á t ,  csak azon hat van it t ,  mit még 1843-ban átszállítottak amaz emlé
kezetes demonstratio idején. Katonaság nincs Pesten több nyolcz csapatnál. 
A ’ muszkának elég dolga van oda haza. A’ fóldmivelő nép pedig sírva fogadja 
hálakönnyek között sorsa enyhülésének hírét ’s a’ vidéken mindenütt békés for
radalom nyilatkozatairól hallunk.

Kinek van hát kedve illy a’ valóval merőben ellenkező hireket terjesztgetni?
Hisz ez nem buzdítás a’ népnek, hanem ijesztés.
Vagy önök tán maguk is megijedtek? Az hiba. Az nem katonadolog.
De legalább ijesztő híreiket ne adják tovább a’ népnek.
A ’ ternorismusnak legjobb ellenmérge a’ meg nem ijedés. Ha önök rémült 

arczczal kimennek a’nép közé, azt hiszik: buzdulni fog az önök sápadt reszkető, 
az ijedségtől kékülő arczvonalmaitól. Hideg vér a’ veszélyben u raim , nem tü
zeskedés.

Az agitatiók már elkéstek. A ’ nép nem gyermek többé, a’ mi népünk 
lát és ítél, ’s meg tudja különböztetni a’ hamis prófétákat az igaziaktól.

Nekünk minden osztályra szükségünk van , ’s ezért egyikkel sem szabad 
ellenséges lábon állanunk, legkevésbé a ’ katonasággal, ’s ha vannak elleneink, 
azokat részünkre hódítani, és nem legyőzni a’ kötelességünk.

Érezték önök ez elv igazságát, midőn a’ gyüldét keblükbe fogadták.
És önök az ollyan megjuhászult ellenséggel, ki egykor nyíltan lépett föl 

ellenünk, ’s most nyíltan eklézsiát követ bűnei miatt, hamarább meg tudnak 
egyezni, mint az ollyannal, ki magát soha ellenségünknek nem nevezte, míg 
erősebb volt nálunk, de meg sem ijedt tőlünk ’s nem jött kezet csókolni, midőn 
mi lettünk nála erősebbek.

Ez character’, ez katonai jellem. Ezt tisztelni kellene még ellenségünkben 
is. És ők pedig semmit nem te ttek , mivel ellenségünknek nyilatkoztak volna. 
A ’ nemzeti lobogó ki van tűzve a’ kaszárnyák főié.

Az én elvem az embereknek egymáshoz közelhozása ’s ezért nekem leg- 
keserübb ellenségem a z , ki a’ néposztályok közé csupán előítéleten alapuló el
lenszenv magvait hintegeti.

Egy érdek, egy eszme ragadott meg mindnyájunkat, a’ szabadság esz
méje : hogy lehet itt egyet nem érten i, hogy küzdhet itt ember ember ellen, 
mikor mindenki egyet akar?

Ha rabszolga a’ katona, ezért őt nem megölni, hanem emancipálni kell. 
Azon kell lennünk: hogy őt védjük , nem pedig magunkat ő ellene.

Az ijesztgető hireket pedig ne higyjük. A ’ bátor nem lát kisértetet, a’ 
hazajáró lelkek rémei csak gyönge fők és gyáva szívek szüleményei. Az egyszer 
sírba tett rabszolgaság nem fog föl támadni többé.
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Metternichet és pártját éltesse az ur isten sokáig: hogy láthassa, mint dűl 
össze ötven éves börtönsystemája ’s ne legyen reménye ennek csak egy lán- 
czát is fentarthatni többé.

Ha meghalnak, tegyék őket spiritusba a’ nemzeti museum számára: hogy 
láthassa a’ késő maradék, ki a’ rabszolgaságot csak mint vízözönelőtti lényt, 
mint a’ mythos kétes pokol képét fogja ismerni, és bámulhassa annak főpapjait.

Ok éltökben meghaltak. Haláluk a’ síron innen kezdődik. Nincs mit félni 
tölök. Nem fognak senkit megrontani többé.

Neveikkel csak a’ babona fogja ijesztgetni az ijeszgethetőket.
’S mi dajkameséktöl meg nem ijedünk.
—Mart. 23. az ellenzéki körből eredeti mozgalmak következtében a’muzeum 

terén tartott roppant népgyülés szine előtt egy körtag felszólalt a’ választmány 
ellen, bizalmatlanságát fejezve ki annak tagjai iránt; egy pár szerepvágyó 
akad t, ki őt gyanakodásaiban gyámolítá, a’ népet illy hírekkel ijesztgetve: 
Metternich itt volt, a’ muszka jön , ágyuk vannak ellenünk kivonva; uraim, 
uraim , hogy nem átallanak önök olly szent helyen, hol a’ nép elnököl, illy 
ámításokat kimondani. Hisz mi szívesen átengedünk önöknek minden szerepet 
a’ tett mezején, csak pártokat ne alakítsanak az eddig összetartó nép között. A ’ 
nép szava isten szava, ne tördeljék fel önök a’ népet, hisz az istenség eloszt- 
hatatlan. Nyári, Klauzál és Bezerédj I. megjelenése az emelvényen megnyugtató 
a’ népet, az izgatás is rögtön megszűnt, mihelyt az ellenzéki körnek három tagja 
a’ választmányba kineveztetett. Azóta nincs harag a’ választmány ellen, azóta 
nem megyünk a’ katonákra. Azóta nem ássák alá a’ várost, azóta nem jön a’ 
muszka, az ágyukat sem látja senki. Csodálatos. Ki bírná ezt megmagyarázni, 
hogy függnek a’ dolgok egybe?

— Múlt héten temetteték el egy itt meghalt bécsi kereskedő pompás 
diszmenettel. Nemzetőreink dandárai kísérték ki a’ temetőbe: hol Irányi monda 
fölötte beszédet. Szép demonstratio a’ bécsiek irányában.

— Minden felöl örvendetes hírek jőnek. Kecskemétről, Szarvasról, Vácz- 
ró l , Esztergomból, Komáromból, Czeglédről, az egész Kun- és Jászságból, 
Fehérvárról ’s honunk minden egyéb részeiről érkeznek a’ forradalmi választ
mányhoz küldöttségek vagy staffeták, kik által 12 pontjaink elfogadtatnak. A ’ 
nemzeti lobogó mindenütt kitüzetett.

— A’ nemzetőrség jelenleg itt helyben ötödfélezer fegyverest számlál.
— Múlt csütörtökön“ tűz volt városunkban, de rögtön elfojtatott.

CHARIVARI.
E’ napokban extrapostán következő, nem is annyira népszerű, mint tábla- 

birószerű magyarázatát vettük sarkalatos tizenkét pontjainknak, megtoldva még 
egy tizenharmadikkal.

Magyarázója alkalmasint azon őselőidőkből való, mikor még a’ mammuth 
volt a’ legnagyobb állat a’ földön.

Előterjesztjük e’ pontokat tisztelt elvbarátainknak ’s ha rokonszenvre ta- 
lálandnak, majd utasításba adjuk — — a’ magyar academia országgyűlési kö
veteinek.

— Primo. Szabad sajtó, hanem a’ vármegyéről nem szabad beszélni, to
vábbá a’ királyi városokról, a’ nemesség, polgárság és jobbágyságról. Nem 
szabad a’ testületekről és egyes emberekről, sem pedig más élő állatokról, ha 
azok alatt emberek értetődnek. A ’ többiről szabad, például a’ füvekről és vi
zekről ’s poétái elmeszüleményekről. A’ censura eltöröltetik, hanem a’ ki vala
mit nyomatni akar, tartozik azt előbb mind az ötvenkét vármegyében megkö
röztetni , a’ holott is a’ sedriák tartoznak kijöhetése felett legfeljebb 4 terminus 
alatt határozni.
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— Secundo. Felelős ministerium nemcsak Budapesten, hanem mind az 
ötvenkét vármegyében. A ’ király tartozzék minden héten másik vármegyébe 
menni lakni.

— 3. Évenkénti országgyűlés Pesten. Országháza nem kell. Ott van a’ 
R ákos; ha ősapáink beérhették vele, mi is beérhetjük. Elég tágas. A’ ki le 
akar ü ln i, hozzon magával lovat. Ne mondja tovább a’ vers : Rákos, Rákos, 
hová lettél ?

— 4. Törvény előtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben. Nagyon 
helyes. A’ grófokat mind degradálni kell, legyenek nemes emberek. A’ parasz
tokat pedig együl egyig nemes emberekké kell tenni. Czimereket adni nekik. 
Legyen az egész világ nemes ember és táblabiró. A ’ zsidókat meg kell keresz
telni, akkor aztán azok is egyenlők lesznek. A’ czimeket egyszerűsíteni kell, 
ne legyenek nagyságosak, méltóságosok, excellentiások, nemzetesek és circum- 
spectusok, hivassék minden ember tekintetes úi-nak, feleségeik pedig tekintetes 
asszonynak. A ’ gazdának nem szabad többé a’ szolgálót felpofozni, hanem csak 
az inast, mint szinte a’ gazdasszony se emeljen sodrófát az inasra, hanem csak 
a’ szolgálóra, ezt kívánja a’ polgári egyenlőség.

— 5. Nemzeti őrsereg, más néven insurrectio. Nemes ember védje a’ 
hazáját, ha akarja, a’ paraszt tartozzék vele. A’ ki egy esztendő alatt 200 fo
rintot keres, az jutalmul — tartozzék katonává lenni. A ’ ki pedig 200 forint 
adósságot csinál, büntetésül — zárassék ki minden közteherviselésből.

— 6. Közteherviselés, ne fizessen vámot senki, ne csinálja az utakat 
senki. A ’ posta szűnjön meg, a’ kinek valami izenni valója van,  küldjön ex- 
pressust, az újságok járjanak ingyen. A’ lutriban minden ember nyerjen, a’ ki 
bele tesz ; hidak ne legyenek , minek az ? Árpád alatt bőrtömlőkön úszott át a’ 
magyarság, pedig azok legények voltak ám. Végre pedig, hulljon manna és sült 
veréb az égből, a’ mennyi elég.

— 7. Úrbéri viszonyok megszüntetése. Nagyon helyes. Térjen vissza 
minden azon állapotba, mellyben Mária Terézia előtt volt.

— 8. Esküdtszék. Igenis, minden szolgabiró és alispán tartozzék az e s- 
k ü d t s é g e n  kezdeni ’s úgy menni előre.

— 9. Nemzeti bank. A’ bankók ezentúl zöld és piros festékkel nyomas
sanak.

— 10. A’ katonaság hordjon a tt i lá t , és beszéljen magyarul, a’ tisztek 
baj úszót eresszenek.

— 11. A’ statusfoglyok szabadon bocsáttassanak, a’ többi között az én 
öcsém, a’ ki másfél esztendő óta ül benn lólopásért.

— 12. Unió Erdólyországgal, olly föltétel alatt: hogy Magyarországból 
a’ zsidók, Erdélyországból a’ Socinianusok hajtassanak ki.

— Még egy 13. pont. Tehetségtelenebb nemes atyámfiaira nézvesti gon
doskodásból nem volna fölösleges minden esztendőben r e s t a u r a t i ó t  és  k ö 
v e t v á l a s z t á s t  tartani. Mit gondol tekintetes szerkesztő úr ?

— Nemzetőrségünk közt rendesen éjjelre titkos jelszavak osztatnak ki, ez 
azért van: hogy ha más valaki talál fegyvert fogni, ki nem tartozik a* nemzet
őrséghez , azt mint lázítót elfoghassák. Megtörtént a’ múlt napokban: hogy egy 
éjjel kétféle jelszót talált a’ haditanács a’ biztos tévedése miatt kibocsátani, ’s 
illyenkor aztán két csapat nemzetőrség találkozván, kérdik egymástól a’ jel
szót. Mindenik mást mond. Elvégre is , a’ mellyik nagyobb erővel volt, az be
vitte a’ másikat a’ városházhoz.

— A ’ nemzetőrség felügyelete alatt minden legnagyobb rendben áll váro
sunkban , semmi lopás, semmi éjjeli kicsapongás, semmi tivornyahang. Hanem 
ezt a’ fatális éjjelezést a’ mi hölgyeink aligha köszönik meg. A’ férjek tíz nap 
óta egész éjjel odavannak ’s aztán egész nap alusznak. Félő: hogy ha ez sokáig 
igy t a r t , ők fognak revoltá ln i, mi tói az ég kegye ójon bennünket.
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BECS. Ta v a s z e l ő  12-kén. Mint mindenüvé Európában, úgy ide is beköszöntött az uj 
eszmék szellemharcza, ’s ott kellett legelőbb pártolókra találnia, hol az értelmiség ’s köny- 
nyen föllobbanó ifjúi tűz egymással karöltve járnak, vagy hogy világosabban szóljak, az egye
tem növendékei közt. Reggel összegyűltek ők az egyetem teremébe, ott a’ létesítendő alkot
mány alapjairól tanácskozandók, mi a’ jelen kormány elleni heves kikelések közt meg is történt, 
’s egy petitiót készítettek, mellynek főbb vonási : vallás-, tanulás-, tanithatási szabadság, sajtó
korlátozás eltörlése, czélszerü sajtótörvények, titkos rendőrség szétoszlatása, nemzetőrség föl
állítása ’stb. voltak. Metternich ministeriuma ellen az elkeseredés már itt hangos ,Le vele!‘ ki
áltásokban tört ki. Lekötve egymásnak életüket ’s becsületüket, testvéri csókokkal szentesiték 
a’ frigyet, mellyben mindnyájan egygyé olvadtak, hogy szabadságérzet által lelkesitessenek. A’ 
kérelem ő felsége elé terjesztetvén, eredménye az le t t , hogy a’ másnap összejövendő osztrák 
rendekhez utasitatott. Az ifjak elhatározták, hogy ott követelni fogják jogos kivánataik meg
adását, de jöjjön bár, a’ mi jő , azon térről, mellyre fölléptek, gyáván vissza nem vonulnak ■ ’s 
megmutatják, hogy a’ lelkesedés, melly most szavakban áradoz, jogos kérelmeik el nem fogad
tatása esetén merészen lép a’ tett terére is. Ugyan itt KOSSUTII-nak köszönő iratküldés indit- 
ványoztatott, ’s mint a’ népszabadság világbajnoka, hangos örömriadások közt éljeneztetett. Az 
ifjúság petitiójához csatlakozott petitiók közül legjelentékenyebb volt magoké a’ polgároké, 
több ezer aláírással, ’s mint többektől hallom, épen a’ szabad véleménynyilvánítások követ
keztében több polgárok fegyverei elszedettek a’ megfélemlett kormány parancsa következtében.
Iszonyú tévedés! ........... mintha biz a’ lelkesedés fegyverekre szorulna, hogy kivivja azt mi
sajátjává lett akkor, mikor felfogni elég erős volt. Nagyobb csoportozások azonban sem délelőtt, 
sem délután nem voltak az utczákon.

T a vas ze l ő  13-k^n az osztrák rendek összegyűltek, az egyetem ifjúsága ’s számos nép
tömeg övezte kerül a’ házat, mellyben tanácskozandók voltak az átnyújtott petitiók felett. 
Azonban a’ rendek gyűlése, egyiránt rettegve a’ főbb hatalomtól ’s a’ követelő tömegtől : sem 
engedményezni, sem föltétlenül minden kérelmet elvetni nem bátorkodott. E ’ habozás az úgy is 
lázas tömeget felbőszité, lelkesitő beszédet tartottak egyesek a’ tömeghez ’s követelték a’ peti
tiók szentesítését. A’ rendeknek valamellyik részre hajolniok kellett, ’s közvetitendők a’ két 
extremumot, minden p e t í t i o n a k  ő f e l s é g e  elé l e e n d ő  t e r j e s z t é s é t  i n d í t v á n y o -  
zák. Hangos örömriadásban hangzott föl erre a’ lelkesedés, de a’ rendek késedelmezése csak 
hamar lehangolta azt, ’s átlátta a’ nép, hogy a’ rendek ígérete csak időt nyerni akarás addig , 
mig a’ külvárosokból összegyüjtendö katonaság által elég erősnek érzendik magokat, hogy a’ 
legszentebb kivánatokkal előállt népet féken tarthassák. ’S mert ezt átlátni elég okosak voltak, 
izgatás terére léptek azok, kiknél tehetség a’ fólvilágositásra nem hiányzott. KOSSUTH LA
JOS ,T e e n d ő i n k 4 czimü javaslatát, hallottam, lelkesedéssel fölolvasták, a’ levegő zajos Elje- 
nekkel hullámzott, hogy hirdesse azon uj életet, melly az önérzetre ébredt nép fölött egy uj ’s 
dicső hajnalt dérit, hogy hirdesse azon pontot, mellynél az eddig tespedett Ausztria története 
kezdődik, megszégyenitendő a’ múltat, melly eseményekben szegény volt, mert vezetői elég 
gazdagok voltak a’ lélekölő politicában. Ez alatt azonban a’ katonaság folytonosan gyűlt, ’s a’ 
v á r ,  s t á t u s c a n c e l l á r i  a, és R e n d e k  h á z a  fegyveresektől volt körülvéve. Ez fölbő- 
szité a’ tömeget, elkeseredetten rohan a’ rendekházára, ajtajait, ablakait beveri, a’ katonaságot 
visszanyomja, mire azok parancs következtében elkezdenek tüzelni a’ fegyvertelen népre. I t t  
folyt a’ legelső vér, hogy a’ szabadságkivivás örökítve legyen az elhullott áldozatokban. Ártat
lan is eshetett itt e l , ki csak kandiságból jött ide, de ha van érdeme az elesetteknek , kétsze- 
rezendi az, ha akarták ők is a’ szabadságot, mellynek kivivhatásáért áldozatokká lettek. Más 
szabadabb téreken is rendkivülileg csoportozott ez alatt a’ nép , ’s arczán olvasni lehetett, hogy 
jogaik meg nem adása esetén el van határozva mindenre, mit szabadságérzetétől igényelni lehet. 
Különösen népesek voltak a’ : F r e y u n g ,  H o f  és K o h l m a r k t .  A’ Freyungon keresztül 
folyvást uj meg uj katonacsapatok vonultak a’ Ilofra, a’ főhaditanácsot ’s polgári fegyvertárt 
védelmezendők. De a’ nép sem nyugodott. Rárohant a’ katonaságra, a’ Freyungon most készülő 
épület széttört állásait ’s tégla darabjait nyilsebességgel szórja a’ bomlott futásnak eredt vasa
sokra. A’ győzelem azonban csak pillanatnyi volt, mert fegyver hiányában lévén a’ nép, magát 
védni nem tudta, bár hallatlan vakmerőséggel rohant a’ katonaság közé, hogy a’ soraiba haj- 
gált köveket újólag visszaszerezze. A’ gyorsan előnyomuló gyalogok többeket megsebesítettek, 
’s a’ véres főket látó nép őrült kétségbeeséssel szaladt a’ Hof ’s Tiefengraben felé. Szemtanúja 
voltam itt azon miveltségnek, melly bottal összetartott katonacsordában uralg. Az eseményt 
nem lesz fölösleges elmondani. A’ Tieftmgrabenen egy szegény öreg, tisztes öszhajakkal, le
verve az évek folyától, nem tudta követni a’ villámgyorsan szétfutó tömeget; ’s a’ durva katona
csapat rárohan , egy darab kiválik közülök, az öreg megáll ’s könyörög, esdő imájára két ütés 
lett a’ felelet, mellyeknek egyikétől megtántorodik, másikától — összetett kezekkel ég felé 
nézve, véres fővel összerogyik. ’S a’ tisztek sem különbek. Láttam főbb tisztet, ki egy másik 
öreget keresztül szúrni parancsolt. Ennyire haladtak a’ katonatisztek 19-ik századunk 5-ik tizede 
8-ik évében a’ civilisatióban!!! Neveljük katonáinkat, ’s vigyázzunk, hogy kormányuk ollyanok 
kezébe ne kerüljön, kik alantabb állnak a’ barmoknál. — Mi joggal gyilkolják le a z t, ki jogát 
kéri, mit századokon kérészül nélkülöznie kellett! ? . . ’S ki leend felelős a’ kiömlött polgárvé
rért , ha majd az örök igazság számon kéri az eseményeket?..............E’ jelenet nem is lett ha
tás nélkül, megrázta az eddig szendergett lelkeket is, roppant néptömeg vévé körül a’ reszkető 
öreget, a’ J u d e n p l a t z ,  Ho f ,  G r a b e n ,  K o h l m a r k t  felbőszült néppel teltek meg, kik
nek jelszava volt : ,S z a b a d s á g  vagy h a l á l 4! A’ zendülés árja visszatartóztathatatlan volt. 
A’ mozgást lecsillapítani két utón lehetett: vagy engedményezés, vagy az erőszakos támadás



folytatása ál/al. —A’ birodalmi kormány elég eszélyesvolt átlátni, hogy rá nézve mindegyik ve
szélyes, ’s a kelepczéból menekülendő, biztatás terére lép, mint lépett akkor, mikor Napoleon 
ellen a’ nép tevékenységére szüksége volt. Ezért Albrecht főherczeg ’s Lichtenstein Károly szét- 
lovagoltak a’ tömegben, ezt kedvező Ígéretekkel lecsillapitandók, ’s haza oszlásra birandók , ’s 
mindketten kitörő ,Vivat‘-okkal üdvözöltettek. Mutatta ez által a’ nép, hogy alkotmányos jog- 
nyerésnél egyebet nem akart; ’s tiszteli azokat, kik a’ fejdelem k ö z t’s közte békitőszerepet 
visznek, de tanult a’ múlt példáján, tényeket kivánt, ’s nem akarta jövője üdvét a’ jelenben olly 
básisra épiteni, melly valósulást csak reményi, de nem biztosit. ’S annyival inkább óvatosabb 
volt, mert minden bizalmat megtagadott olly kormánytól, mellynek ha nem parancsa is , de leg
alább megegyezése következtében Bécs utczáin polgárvér folyt. Szent elhatárzás volt mindenki 
keblében, hogy az e l e s e t t e k  e m l é k é t  ki v i vo 11 s z ab ad sá gn alt k e l l  s z e n t e s í 
teni .  — ’S miily látvány épen e’ pillanatban ! Egymásután háromszor rántanak le lováról egy 
katonatisztet, ’s a’ fején megsebesített ’s fehér kendővel bekötött sebü tanulót rá ültetvén, azt 
mint zendülési jelt maga a’tiszt minden utczákon keresztül vezetni kénytelenül. Miily hatást oko
zott ez, azt leírni nem lehet, ’s csak látni ’s érezni kellett, hogy lángra gyűljön a’ boszu érzete 
még a’ csigavérüben is. Az indulatkitörések mindinkább viharzóbbakká lettek, uj kócsoportok 
repültek a’ katonaság felé, különösen a’ vasasok voltak számos megtámadásnak kitéve, ’s a’ nép
csoport óriás erővel hullámzott a’ polgári fegyvertár felé. Erre a’ fővezér sturmot veret, a’ Hóf 
csak hamar megürül, a’ fegyvertelen csapatok Judenplatz felé nyomatnak. Hihetetlen gyorsa
sággal hány a’ Judenplatzra vezető keskeny közön torlaszt kétszer egymásután a’ nép; de kövei
ből kifogyva, kénytelen azt oda hagyni, ’s harmadszori támadása alkalmával itt is lövésekkel üd- 
vözöltetik. Jel volt ez arra, hogy nemes föláldozással végsőre szánja el magát; a’ nép, a’ had- 
vezetők ellen végtámadásra készül, minek következtében — vagy tán titkos parancs miatt — az 
jónak látta az engedést, a’ katonák mindinkább gyérültek, a’ polgári fegyvertár megnyilt, pol
gárkatonák védöleg keltek föl a’ nép mellett, több tanulók fölfegyvereztettek, minden kormány
épületek, úgy szinte a" főhadi tanács épületének ablakai is, Hóf felőli részt kivéve, bedobáltattak, 
néhány polgár vdeste után a’ leggyülöletesebb főrendőrház megostromoltatott, a’ rendőrszol
gák kitisztultak, ’s győzelme érzetében fáklyakiséreteltkel járt mindenfelé az örömittas nép, a’ 
mintegy varázserő által egyszerre kivilágított ablakokból lobogtatott fehér kendők ’s lelkes női 
arczok által hcvittetve. — A’ birodalmi kormány folyvást együtt ült ez a la tt, egyik engedmé
nyezés a’ másikat érte , de az ezeket nem eléglő nép által tüstént széttépetett. Illy állásában a’ 
dolgoknak érkezik a’ h ir , hogy M e t t e r n i c h  l e m o n d o t t .  — ,L e t e t t ü k  a’ gaz  e m b e r t 4 
orditá egyhangúlag a’ nép; póznára tűzött papirosokra Metternich bukása volt irva, ’s z ász l ó  
h e l y e t t  h o r d o a t á k  k ö r ü l .  Az ezer meg ezer szivekben elfojtott keseredés most hallat
lan örömzajban tört k í, hogy megrázkódtassa azokat, kik a’ nép érdekét könnyelműen elhanya- 
golák, sőt önmagából, önerejével fejleni sem engedik. Én elememben voltam. Volt keblemben 
egy húr,  melly gyülölethangot adott Metternich ellen, mióta csak öntudatos eszméletemre 
emlékezem; volt egy húr, melly ellentmondott e’ s z ö rn  y n e k , ki  e mb e r  c s a k  a n n y i b a n  
v o l t ,  h o g y  e m b e r - a r c z  a l á  b u j t  b e n n e  az é r z é k e t l e n s é g ,  melly jéghidegen ált 
a’ szenvedők közt, kiket vészes politicája nyomorított meg. Ha vele jellemzenék az emberiségei, 
szégyenleném , hogy ember vagyok, ’s lemondanék az emberiét előnyeiről, hógysem tetteinek 
osztályosa lehessek. E’ s z ö r n y  23 éves  b é k é t  h a z u d o t t  a’ v i l á g n a k ,  h o g y  az e l 
n y o m o t t  ö n é r z e t  r o m j a i n  m e g h i z l a l j a  m a g á t ,  ’s e g y  i n t é s é r e  s í r b a  hu l l 
j a n a k  a z o k ,  k i k  k i m o n d j á k  az t ,  m i n e k  nem l é t e z h e t é s e  fáj  a’ j ó l  é rző  k e 
b e l n e k .  — Az  i l l y  b é k e  á t o k  a’ n e m z e t e k  é l e t é b e n ,  nem más, mint temető, melly
nek éjölén a’ nemzetek jelene nyomorúságát siratja. ’S tudtátok-e mennyibe került e’ béke 
Ausztriának Csak 900 millió forintba, mit letisztázni tán soha sem leend képes. — ’S
használt-e a’ 900 milliós áldozat Ausztriának ? Erre nem felelek; feleljen rá a’ szolgaság, melly
nek bilincseit a’ szabad nép örömzajok közt lerázta, feleljen rá a’ gyűlölet, mellyel Ausztria 
neve mindenfelé találkozott, feleljen rá a’ gyalázat, mellynek pirjában égett külföld előtt az 
összes birodalom arcza, feleljen rá a’ beavatkozás, melly Schweiz törvényes eljárását egy aljas 
terveken épült töredék védletével megtámadni akarta, feleljen rá az ellenszenv, mi a’ birodalmi 
nemzeteket egymástól elidegenité, feleljen rá nemzetem, kit zsarnoksága e’ kormánynak úgy 
akart egyesíteni Ausztriával, hogy mint ez, szolgává legyen, ’s alkotmányos léte veszélyeztes
sék ; feleljen rá a’ szabadság, melly aljas cselszövényei bukásakor a’ physice különvált népeket 
ethice egyesitette; feleljen rá a’ lelkesedés, mi átkot dörgött utána, feleljen rá a’ polgárvér, 
melly Bécs utczáin folyt .................  én részemről nem felelek, ’s nem is felelhetek. M e t t e r 
n i c h  900 mi 11 ió a d ó s s á g o n  h i z l a l t a  m a g á t ,  h o g y  f u t á s á b a n  ne l e g y e n  sem
mi j e ,  ’s egész  g a z d a g s á g a  azon  t u d a t b a n  á l l j o n ,  h o g y  a l j as  l e l k é r e  o r s z á 
g o k  á t ka ,  n e m z e t e k  k á r h o z t a t ó  Í t é l e t e  ’s m i l l i ó k  n y o m o r a  n e h e z ü l .  Óri
ási súly ez a’ bűn emberének, de csekély büntetés a’ tényékhez képest, miket a’ néphez ’s föl
ként fejdelméhez egyaránt hitszegőn elkövetett. Bukása a’ végzet sújtó karjának természetes 
következése, ’s hogy elébb nem történ t, oka az, hogy az örök i g a z s á g  é p e n  e z e n  em
b e r e n  t  et  t ki  s ér  1 e t e t , h o g y  e g y  v a k m e r ő  n é p - t i r a n n  m e d d i g  k ü z d h e t  a’ 
l e g s z e n t e b b  e l v e k  e l l en .  — É l j e n  a’ k o r o n á s  f e l s é g ,  k i n e k  jó s z i v é b e n  ’s 
n e me s  l e l k é b e n  a’ n a g y s á g  v é g e t l e n  h a t a l m a  f e k s z i k ,  mi t  k é t s z e r e z e t t  
az  á l t a l ,  h o g y  h a m a r  b e l á t t a  azon  v é s z e s  p o l i t i c a  c zé l s  ze r  ü t  1 e n sé gé t ,  
m e l l y n e k  k o v á c s á t  h i v a t a l á t ó l  f ö l m e n t v e ,  a’ h o z z á  k ö z e l e d n i  ó h a j t ó  
n é p  u t j á b ó l  k e g y e l m e s e n  e l m o z d i t á !  É l j e n !  É l j e n !  Él j en! ! !

(Folyt, a’ lapban.) P a p  K..........G. . . .



April 2. 1848.é r t e s í t ő .
Április első napjával kezdődő évnegyedes előfizetés

az
r

á p r i l i s - j u n i u s i  f o l y a m á r a
Budapesten 3 ft., postán küldve 4 ftjával pengőben elfogadtatik Pesten csupán
csak Länderer és Heckenast könyv-nyomdája ügyszobájában (Pesti Hírlap ki

adó-hivatalában) és minden kir. postahivatalnál.
A’ január-marfciusi folyamból teljes számú példányokkal folyvást szolgálhat

Az Életképek kiadó-hivatala.

P e s t r ő l  Becsbe  n a p o n k i n t ,  Gy ő r r e l  ka pcs o l a t ban .
Induláséra : reggeli 7 óra.

P e s t r ő l  Z i m o n y b a  minden kedden, lefelé Eszéken, fölfelé Titelen át.
„ „ minden pénteken, lefelé Titelen, fölfelé Eszéken át,.
„ Orsó  v a r a  minden vasárnap, Galacz és Ivonstantinopolylyal kapcso

latban az oláh részen.
J5 „ minden csütörtökön, Galacz és Konstantinápolyival kap

csolatban a’ török részen.
„ O d e s sába  april 9- és 2o-án az ugyanezen napokon Orsovába induló 

gőzössel.
Induláséra : reggeli 6  éra.

S z o l n o k b ó l  S z e g e d r e  minden kedden és pénteken reggel.
S z e g e d r ő l  S zo l n o k b a  minden vasárnap és szerdán reggel.

P e s t e n ,  april 1-jén 1848.
Az első cs. k. szab. Duna^özhajózási társaság főügynöksége-

Azon puskamüvesek, kardmiivesek és szíjgyártók, kik a’ pesti nemzeti őrsereg fegyverze
tét, és az ahoz kivántató szíjgyártó munkát (a’ servitáknál, az örhadi tanácsteremében megte
kinthető minták szerint) lehető gyorsasággal és jutányosán elkészíteni vállalkoznak, mától szá
mítandó 8 nap alatt szándékukat, és a’ föltételeket Írásban jelentsék a’ nemzeti órsereg főpa
rancsnokánál Rottenbiller Leopold urnái. — A’ megkivántató eszközök következők : egycsövű 
puska szuronnyal, puskaszíj, szíj-öv, szuronytok, és töltéstáska, rövid kard bőrtokkal, kardszíj, 
dzsida.

Kelt P e s t e n  april 1-sején 1848.
Az őrhaditanács határzatábol

0  r o  s z h e g* y i  J ó s a ,
örhadi főjegyző.



A’ VILÁGHÍRŰ

MARTINOVICS
ÖSSZEESKÜVÉSI PÖR RÉSZLETEI.

Í^üpülj föl véres függöny!
Lássátok a’ véres tragoediát, mellynek színpada a’ vesztőhely ’s mellynek 

b o rz a lm a iró l csak félve szóltak eddig megijesztett apák félénk unokáknak, mint 
ki az ördögöt említi.

Halljátok a’ neveket, miket eddig leírni nem volt szabad, miknek emlé
két mély sírba temették, vérfoltjait lemosták a’ kövekről, ’s a’ hozzá kötött 
eszméket fekete szemfedővel fedezék el.

Le a’ szemfedővel!
Lássátok a’ csontvázakat, mik alája rejtve voltak, e’ fő nélkül eltemetett 

holtakat; halljátok az elfojtott hangokat, miket a’ börtönfal ’s megrémült keblek 
zárt ajtaja elnyelt ’s áldjátok az istent:ki a’ múlt századot eltemette, ’s megfor
dító az idők folyását.

Minő idők, minő idők voltak azok!
Ki fog rólok számot adni a’ túlvilágon ?

Elrongyolt iratokból, miknek tartogatása halálveszélylyel járt > apáról 
fiúra maradt hagyományokból, miknek tudása az ember álmait zavará, külhoni 
lapokból ’s a’ zajosabb események köztudomásra jutott lármahangjaiból közlöm 
e’ sorokat, miknek alapját egy helyadat nélkül franczia nyelven kijött nyomtat
vány képezi.

Kern vádolom a’ megholt királyt, én a’ magyar koronát tisztelem, ’s jól 
tudom: hányszor vették ki a’ kormánypálczát elhízott kegyenczek a’ király ke
zéből, mikor a’ király alutt, mert a’ király is ember. Voltak , kik az isten ne
vében népeket gyilkoltak le, kik máglyára hurczolák az ártatlanokat ’s azt mon
dák: ez az i s t en  akara t j a ,  de én azért az isten ellen főt nem emelek.

Kétszeres bűnösök ők, vétettek a’ hon, vétettek a’ király ellen, amattól 
vérét, emettől népe szeretetét rabolták el. Álljanak a’ nyilvánosság itélőszéke 
előtt. _____
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1794. Julius vége felé Bécsben több személyt, kik J a c o b i n u s  érzel
m ek’s tilalmas levelezés gyanújában á lltak , elfogtak, többek közt Riedl had- 
nagyot. H allottuk, (igy szól egy azon korban élt honfi) milly kemény fogság
ban tartattak ’s mint rendeltetett fejükre, v a l l a t á s  e l ő t t ,  h a l á l .  A ’ pro- 
vincziákban bizottmányok rendeltettek ki mindenütt, a’ Jacobinus clubbokat fel- 
fedezendök. Bécsben az örök megkettöztettek, ’s az őrsereg két osztály magyar 
katonasággal szaporittatott.

De mind ezt mi nem tekinténk aggodalommal, tud tuk : hogy azokkal 
semmi tilos összeköttetésben nem állunk, ’s hittük: hogy a l k o t m á n y u n k  
á l t a l  törvénytelen erőszak ellen védve yagyunk.

Azonban aug. 13-kán Budapesten é j j e l i  e l f o g a t á s o k  t ö r t é n t e k .
Elfogatott H a j n ó c z i ,  Szerém megye volt alispánja, L a c z k o v i c s  

kapitány , S z e n t m a  r j a i ;  kik éjjel ágyaikból hurczcltattak börtönbe.
Három nappal azután Z s i g r a i  gróf, a’ kőszegi kér. tábla elnöke ’s 

M a r t i n o v i c s  a p á t, néhai Leopold király nyugdíjas gyóntatója.
Nagy ingerültséget gerjesztének e’ rendkívüli és erőszakos bebörtönzések. 

Pest megye közgyűlésében K e g l e v i c s  gróf hevesen kikelt a’ kormány ez erő
szaka ellen ’s felszólítá a’ rendeket: hogy kötelességükhöz képest követeljék a’ 
kormánytól, e’ honfiak elfogatásának okait nyilvánosságra hozatni.

T e l e k i n e k  hítták azon embert, ki ez inditványt megbuktatá. Az udvar 
kegyencze, egy részről pártfogói titkos intriguái, másfelől a’ túlnyomó hata
lommal biró papság által gyámolítva, hogy ne győzött volna a’ hazafin, kinek 
minden fegyvere az igazság iránti szent lelkesülés ’s a’ honszeretet volt?

Pest megye rendei beérték azon kérelemmel: hogy a’ kormány Magyar
honban Ítéltesse el a’ foglyokat.

Az udvar e’ kérelmet hagyta kérelemnek maradni ’s nem gondolt vele.
A ’ fogoly magyaroknak Bécsben kelle törvénybe állani idegen bizottmány 

előtt a’ rendőrségi házban.
E ’ bizottmány elnökei voltak P  e r g e r  gróf rendőrminister , S a u r o n 

g róf, a’ többi ülnökök: H a c k e r ,  R u s s e l ,  B e e r ,  C a p p u s ,  F a b i ,  ud
vari tanácsosok; O r l a n d i n i  general-auditor; S e i d e l m e y e r ,  M a r t i 
no  I l i , városi tisztviselők; jegyző volt H o p s e n  politzey-titoknok.

Ki e’ neveket elolvasta, képzelheti, mit várhattak a’ vádlottak biráiktól?
El voltak Ítélve , mielőtt a’ vád ki lett volna ellenük mondva.
Novemberig tartott a’ bizottmány vizsgálata. November végén minden 

egyes tagja különös dicsérő oklevelet kapott az udvartól ’s csak akkor hozattak 
Budára a’ fogoly magyarok.

Időközben elfogattak: S z o l á r c s i k  jog tanár, é s B o c s á n y i  litterator.
Ez utóbbi, midőn hallá : hogy keresik, maga ment Budára a’ nádor fő- 

herczeghez, ártatlansága teljes érzetében, ’s ott rögtön — vasra veretett ’s vi
tetett Becsbe.

Decemberben újra elkezdettek a’befogatások az egész országban; hatvanan 
fogattak el, legtöbben nem is gyaniták , miért? többnyire értelmes, jó lelkű 
emberek.

Ha ezek legkisebb vétküket érezték volna, júniustól (midőn Martinovicsot 
elfogák) decemberig nem szökhettek volna-e el?

És ezek eleinte mindjárt a’ szoba közepére lánczoltattak , soha a’ szobá
ból ki nem bocsátattak, gyertyát nem adtak nekik, senkit nem eresztettek hoz
zájuk , silány ételen tengődének, a’ katonaságnak meg volt hagyva: hogy ve
lők a’ legszigorúbban bánjék, — bottal verték őket!

E ’ méltatlanságoktól elkeserítve, Todor, Králi és Bolti üvegdarabokkal 
akarták magokat elölni, mi a’ két elsőnek sikerült is. Ok kiszabadultak a’ bör
tönből a’ sírba.
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Meg volt tiltva e’ dologról beszélni; ki szólt, részvevőnek tartaték. Hall
gatott mindenki.

Végre megjelent a’ királyi ügynök vádlevele , melly azt állitá : hogy az 
elfogottak bűne felségsértés. Ők a’ democratia elveit akarták felállítani, forra
dalmat idézni elő , összeesküdni a’ trón és király személye ellen ; republicanus 
eatecbismust készítettek; ezért kívánta rájok a’ fej-és jószágvesztés bünteté
sét kimondatni.

Az összes 60 vádlott védelmére csak 50 ügyvéd adatott, ezeket sem ők 
nevezék k i , banem a’ nádor, ’s előbb esküt kelle letenniük, melly eskü tartalma 
nincs tudva; annyi azonban tény : bogy Horváth ügyvéd ez esküt letenni vona
kodván , a’ foglyok védelmére nem bocsátatott, bár ezek közül többnek csak 
benne volt bizodalma.

Minden bírónak, biztosnak, tisztnek , őrnek , papnak, kik ez ügygyei 
érintkezésbejöttek, szigorú hallgatás parancsoltatok.

Kik szót mertek volna a’ befogattak mellett emelni, fenyegetésekkel kény- 
tetének hallgatásra. Az ülések mély homályba voltak takarva ’s törvényes szo
kás ellenére titokban tartattak , a’ foglyok perei legközelebbi rokonaiknak sem 
mutattattak meg.

A’ foglyok ügyvédeinek mindent, mit azoktul mentségükre hallottak — 
elébb a’ királyi ügynökkel kelle közleni, ’s csak a’ mit ez bennhagyott, az 
ment a’ pörbe.

Az egész pör csupa véres szemfényvesztés volt.
A ’ királyi ügynök vádolt ’s védelmezett. Kimondatott az e lv : ,,A’ büntető 

statusgond magas röptének minden elfogattak vére szükséges, hogy a’ franczia 
forradalom szörnyei eltávolíttassanak.“

Nem ú g y , uraim ! — legyetek igazságos bírái e’ népnek ’s akkor fogjá
tok e’ szörnyeket eltávolítani. A’ vér nem terem egyebet, mint átkot.

T i m o st m in d n y á ja n  a’ n a g y  ítélő biró széke előtt álltok, kit megcsalni 
nem lehet, ki személyválogatást nem ismer és igaztalan ítéletet nem hoz.

De büntetésiek nemcsak a’ túlvilágban ért el. Az elvetett vér magva meg
tenné gyümölcseit ’s betelik az átok, mi titeket utói nem é r t , a’ ti fiaitokon.

Németh János királyi ügyész midőn m eghalt, egyetlen ember sem volt 
temetésén, kerülte őt mindenki, mint a’ m irigyest, csak az igazak átka kisérte 
ki a’ sírig , át a’ túlvilágba, föl az isten e lé!

A ’ befogottak számára azonban: hogy elitéltetésüknek mégis ürügye le
gyen, vétkeket kelle föltalálni.

Mondák: hogy ők a’ párizsi convent által gyámolítattak; hogy ők fel 
akarták az országot zendíteni (itt is magára mondott a’ biró Ítéletet: nem fél 
a’ villámtól, kinek lelke tiszta), 300 ezer ember van Magyarországban felfegy
verkezve , ’s az éj is meghatározva, mellyen Budapestet felégessék.

Mind ezeket azonban nem tudták csak egy szóval, csak egy irattal is be
bizonyítani.

Kimondjuk tehát mi — az utókor.
Meg kelle nekik halniok, mert a’ népet szerették, és tud ták : hogy mint 

lehetne rajta segíteni, mert fejükben a’ fólvilágosodás és emberszeretet napja 
lángolt, ’s e’ napra nem volt szüksége azon kormánynak, melly önző machina- 
tióit az absolutismus sötét homályával szerette burkolni. Ezért hullani kellett 
fejeiknek, föld alá kelle őket rejteni sírba, vagy a’ börtönbe.

Kihir'deték: hogy Budán a’ házakban oltásra kész vizek tartassanak, éjjel 
nappal őrcsapatok jártak az utczákon, ágyuk vonattak ki a’ térekre, az őrök 
hármasával állíttatták fe l, a’ lőpor-torony körül egy bataillon katonaság őrkö
dött éjjel nappal.

97*
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így ámíták a’ népet egy mondva csinált veszedelem hírével.
A ’ foglyok közül 40-en a’ Martinovics-féle társaságba bonyolódva talál

ta ttak , a’ többi 20 még csak tudója sem v o lta ’ v é t k e k n e k ,  miknél fogva 
elitélteték.

Május 20-kán 1795-ben korán reggel tízezer katona állott fegyverben, ’s 
öt elitéit vitetett parasztszekéren, hajadon fővel, hosszú szakállal a’ vesztőhelyre.

E ’ foglyok valának: Szentmarjai, Zsigrai, Laczkovics, Hajnóczi és Mar
tinovics apát.

Miért volt e’ tízezer ember fölállítva ?
Egy kormány, melly mindent elkövetett: hogy népe szeretetét b írja , 10 

ezer emberrel kénytelen biráit őriztetni, midőn azok öt g o n o s z t e v ő  ítéletét 
végrehajtják? _______________

Fölösleges félelem: ötvenhárom év előtt a’ magyar nép önérzete, lelké
nek erélye meg volt törve , el volt temetve. A ’ tömlöczben, a’ sötétben mit 
lehet egyebet tenni, mint alunni? Ha a’ gyermek fél, azt mondják neki: hunyd
be szemeidet és alugyál.

Mindenki szomorúan és hallgatva tartá  honn m agát, senki sem ment a’ 
véres tüneményt bámulni, mit a’ hízelgő szája ítéletnek nevez.

Első volt Zsigrai gróf, ki a’ vesztőhelyre hurczoltatott. Gyáván viselte 
magát fogsága alatt i s , gyáván végezte életét. Öntudatlanul hurczolták a’ ho
mokra. — A’ bakó három csapással tudta csak lemészárlani fejét.

Utána jö tt Szentmaijai, ritka szép tehetségű iiju, alig 25 éves, láng- 
lelke szárnyai kissé le voltak ernyedve; a’ királyi ügynök azzal bíztatta: hogy 
kegyelmet fog nyerni ’s most látta: hogy csalódott. Nyugodtan, szótlanul, 
szomorúan ment a’ homokra, nem könyezett, nem panaszkodott, sorsát békével 
viselve, letérdelt és meghalt.

Laczkovics, bátor, indulatos és merész férfi, elkeseredést m utatott; a’ 
körűié levőket sietteté: hogy gyorsabban menjenek’s legyen már egyszer min
dennek vége; a’ mellé adott pappal keveset gondolt, annál többet beszélt a’ 
vármegyei hajdúval, kitől ismerősei után tudakozódott; a’ néptömegen szaba
don,  elfogulatlanul nézett á t, sorsa részeseit biztatta, állhatatosságra buzdítá. 
,.Nem fáj a z , bajtárs“ kiáltá többször; midőn a’ vérpadra akart ülni,  még 
akkor is mondá Hajnóczinak, midőn előtte már két levágott fő hevert: „csak 
egy pillanatnyi bátorságot!“ Biráinak fennszóval szemökre hányta : hogy meg 
voltak vesztegetve, hogy embertelenek. Midőn a’négyszegbe lépett, rögtön ’s 
gyorsan ment a’ vérszékhez, ’s midőn előbb Ítéletét akarták előtte felolvasni, azt 
nem akarta végig hallgatni. „Nem szégyenlik-e, mondá, a’ hazugságok illy 
nyilvános szövevényeit a’ nép előtt felolvasni ?“ A’ bakókat elüzé ’s nem hagyta 
magához é rn i, maga vetkezett le és leült. A’ pap után nem mondá az imádsá
got , hanem Horácz versét kezdé el fenhangon mondani: , justum  ac tenacem 
propositi virum stb.“ A ’ bakó azt mondá: hogy igen szépen ’s érzékenyen imád
kozott — diákul, ’s lecsapta fejét.

Ennek ellentéte volt Hajnóczi, magas tiszta lélek. Azon vidám ság’s 
nyugalom, mellyek az erénynek’s léleknagyságnak ikertársai, utolsó perczig 
sem liagyák el. Kiterjedt tudományu férfiú, több jeles könyvek szerzője, nagy 
publicista, mindenkor csöndes, nyugalmas életet viselt. „Ártatlanul halunk 
meg — mondá — az uralkodó párt szenvedélyének esünk áldozatul ’s valóban 
nem méltó élni az emberiségnek illy mély romlottságában.“ Kivégeztetése nap
ján még irt elnökéhez és mátkájához, mert épen jegyben já r t , midőn Iegyilkol- 
taték, — de e’ levelek nem adattak kézhez, hanem elégettetének. A ’ mellé adott 
tiszteletessel különféle philosophiai tárgyakról beszélt. Minden ismerőseit barát
ságosan köszönté. Midőn a’ négyszögbe lépett, megismert egy katonát, kit
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alispánkorában maga iktatott be; kérdezé: hogy ismeri-e öt? mondá: hogy 
köszöntse rokonait, mondja meg nekik: hogy nem volt gonosztevő, ’s hogy 
nyugodtan halt meg. Maga vetkőzött le ; kérte a’ bakót : hogy kötelességét 
ügyesen teljesítse, ’s úgy halt m eg, mint élt, nyugodtan, szeliden , arcza nem 
változott, mosolygása, m integy üdvözülté.

Utoljára jö tt Martinovics, a’ társulat feje.
Kortársai igy rajzolják ő t: tudományos, ritka lelkitehetségü férfi, ki 

Europa csaknem minden nyelveit beszélte, József és Leopold uralkodók leg- 
megbizottabb embere. Ez utóbbitól 3000 forint nyugdíjat húzott a’ császári 
pénztárból. Mindvégig azt állítá: hogy őt maga Leopold bízta meg, hogy Ma
gyarország számára alkotmányt dolgozzék ki ’s annak elavult systemáját újra 
képezze, hogy a’ dúsgazdag papság illő határok közé szoríttassék, a’ paraszt 
és polgár terhei a’ nemesség közt megosztassanak, az igazságkiszolgáltatás 
és politicai kormányzat javuljon ’s a’ mágnások és általában az aristocratismus 
korlátolva legyen. E ’ részben hivatkozott Leopold sajátkezű leveleire ’s fogal
mazásaira, mellyeknek iratai közt kelle találtatni: miket Bécsben lefoglaltak. 
Társaságának czélja nem más volt, mint a’ jövő országgyűlésre a’ kedélyeket 
és elveket egyesíteni.

Midőn ítéletét felolvasák, azt kérdé Németh Jánostól: „fog-e ön egykor 
illy nyugodtan meghalni?“

Utolsó pillanatig erősen h itte: hogy kegyelmet nyer; ismételve mondá: 
„lehetetlen, hogy engem Ferencz császár lefejeztessen, hiszen atyja iratai nála 
vannak.“ Talán ezen reménylett megkegyelmezésért volt: hogy utolsó napjaiban 
pietismust affectált. De midőn Zsigrait kivégeztetni lá tta , a’ borzasztó látvány 
alatt elájult ’s e’ perez óta nem birt magával többé. Hozzá kelle kötözni a’ vé
res székhez ’s midőn a’ bakó halálos csapásra emelé föl pallosát, leesett a’ kendő 
szemeiről ’e látó szemekkel fogadta a’ fejére lezuhanó halált.

Ez ötön kívül még tizenötöt Ítéltek halálra, kik közül 13-an azon irgal
matlan kegyelmet kapták: hogy a’ sír helyett a’ börtönbe temettessenek el. 
Élethosszá fogságot a’ halál helyett.

Valóban a’ népek kormányzói nagyon gazdagok a’ büntetések osztoga
tásában.

Kettő közülök lefejeztetett.
Ezek voltak a’ legügyesebb, a’ legkitűnőbb fők ’s vétkük is ez vaia. Ma

guk a’ vérbirák is elismerek: hogy ezek sokkal kevésbbé valának vétkesek, 
mint társaik. Általános volt a’ közvélemény: hogy Magyarországot csupán 
minden szilárd ’s önálló lélektől akarják megfosztani, kiknek haláluk oka — 
egyedül lelki tehetségeik.

Fiatal gyermekek voltak, 20 és 25 év között. Neveik Szólárcsik és Őz.
Őz Ítéletében nyilván elismerik a’ bírák: hogy a’ rendbe föl nem vétetett, 

a’ társaság jeleiről ’s czéljairól értesítve nem vo lt, a’ catechismust is csak ki
vonatban olvasta ’s a’ felett az ebben foglalt elvek ellen vitatkozott. Mi volt hát 
halálbüne?

Ó és társa azon engedelmet kérék ki maguknak, hogy saját védelmükre 
nehány eszmét tehessenek föl ügyvédük tájékozására. Ezen fogalmazásokban 
kifejtett átható ész nyomai bámulatra gerjesztők a’ bírákat; megdöbbentek, ’s 
ezen iratokat fordítá ellenük a’ királyi ügynök, ezek voltak a’ szerencsétlenek 
megölő betűje. Ügyvédüknek szigorú hallgatás parancsoltatott, ellenmondásai 
félrevettetének.

A’ vesztőhelyre indulván, Szólárcsik lelkesülten szabadelmüleg vitatkozott 
a’ mellé adott obseurans pappal; ’s midőn ez a’ feszületet kezébe adá, azt 
mondá : hogy a’ messiást is azért fesziték keresztre, mert a’ népet és az embe-
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riséget szerette. A’ pap erre megdorgálta: hogy ne hasonlítsa magát a’ Krisz
tushoz, mire Szolárcsik mosolyogva mondá: „ki tudja: tán egykor én is nem
zetem megváltója lehettem volna, bár használna neki halálom. Bár fólébredne!“

(Te mondád! Fölébredénk, ’s szent legyen előttünk neved és halálod 
emléke!)

O z nyugodtan lépett a’ halál elé. A’ református pappal sokat elmélkedett 
az emberi ’s isteni igazságról. Megkisértó a’ néphez szólani, de ebben mind ő, 
mind társai akadályozva voltak a’ katonaság által. Élte 25-ik évében halt meg 
szűzen, mocsoktalanul. Kedvese, egy illír leány, a’ vérpadig kisórte, ’s ki- 
szökellő véréből egy pohárral megivott: „Élj bennem és általam, égbeszállt 
lélek !“ mondá a’ leány.

Környezői őrültnek tárták, kinek nehéz nyavalyája ellen gyógyszerül 
ajánltatott ez iszonyú ital.

(Vége köv.)

EGY ÉJ A’ HAVASON.
B o l d o g n a k  mondtak, midőn a’ múlt évnek közepén, honomat 

elhagyva, déli Sibériába költözém.
Szeretném megkérdezni barátimat, miért neveztek ők akkor engem 

boldognak ? avagy boldog-e az, ki messzelátó terveket építve, csak har- 
mincz éven túl éri el, mit már tíz év előtt elnyerhetett volna ?

Minden évtized saját életnézetekkel b ir, ’s nekem épen nincs okom 
megköszönni a’ sorsnak, hogy férfikorom küszöbén még legszerényebb ki- 
vánatimat sem teljesíté, midőn kegyenczeinek már a’ pólyában osztogat 
rang- és czimeket.

Mondják, hogy ez a’ körülmények természetében fekszik: meglehet; 
de annyi bizonyos, hogy vannak dolgok, mellyek az örök i g a z s á g  ha
tárain túl esnek.

Az évnek legszebb szakában, tavasz közepén, érteni Bécsbe.
Oh , milly szokatlan volt látni ezen égig magasuló, sötét, komor 

külsejű házakat, ’s milly nyomasztólag hatott reám ezen rekedt, tüdőt és 
l e l k e t  bágyasztó levegő! Idegen égöv alatt idegen valók magam iránt 
is; szivem becsukódott, mint az árva estike az estszellő hűvös fuvalmától; 
a’ természet nem ragyogott ezerszinü tarka pompájában: a’ fák és virágok 
levelei sárga ’s fekete szinekkel voltak bevonva.------

Szerencse, hogy csak rövid ideig valók e’ nagy börtönnek rabja.Egy 
ismerősöm, pár nap múlva külföldre utazandó, átengedé kies nyári lakát 
Mödlingben, Bécsnek egyik legregényesebb környékén, hol a’ nagyváros 
fojtó gőzköréből szabadulni vágyó lelkem menhelyet talált az első napok 
és hetek idegenszerű benyomásai ellen.

Az egész lak két csinosan bútorozott szobából ’s egy szűkén fölsze
relt konyhácskából állott. Az egyik szoba ablakai bujatermésű gyümölcs
fák ’s szőlőtökkel beültetett domboldalra, a’ másikéi pedig a’ kertbe szol
gáltak, mellyen tú l, magasabb hegytetőről, csinos urilak mosolygott le 
a’ mélyzöld bársonyszőnyegen habezüst szalag gyanánt kigyózó patak által 
ketté hasított völgybe. Távolabbról égig nyúló hegyek emelkedének, sűrű
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fenyvesektől borítva, mellyek illata szobámig hatott ’s lelkemet édes me
rengésbe ringatá.

Csakhamar megkedveltem a’ tájék ezen idyIli jellemét: enyhébb szint 
von fel e’ csendes magányban azon tapasztalás, hogy az é l e t  egyikét sem 
teljesíté azon merész ideáloknak, miket fiatal képzeletem leglángolóbb 
színeivel festettem az örökmosolygó égre!

Vágyaim és reményeim elnyugvának; életfám viruló ágairól a’ bim
bók egyenként lehullottak, ’s a’ hulladék fölött hangos sohajim virraszta- 
nak, mint az őszi szél, melly búsan tévelyeg a’ száraz gályák között.

Oh, de miért is kell a’ haladó élet előszinében szüntelen a’ h á t 
t é r b e  pillantanunk, mellyet, jótékony sötétség helyett a’ sors annál 
élesebben szokott kivilágítani, minél nedvesebb a’ szem , melly abba 
visszatekint! ?

A’ hálószobámból kinyiló erkélyen ülve átvonultak lelkemen a’ múlt
nak képei, mint egyes felhők ott a’ méla csillagos égen.

E m l é k e z é m ü ------

Sok évek előtt, szinte tavasz közepén, egy ehhez sokban hasonló 
hegyvidékbe vonultam, hogy fáradt lelkemnek, néhány zajosan átélt napok 
után, óhajtott szünidőt engedjek. Sok keserűséget kellett már akkor is 
tapasztalnom azoktól, kik elfordultak tőlem, midőn tárt karokkal közele
dem feléjök, ’s ellöktek, midőn szerető szivemhez akarám őket szorítani. 
E l z á r k ó z o t t  és g y a n a k o d ó  lettem!

Ablakaimból, szintúgy mint most, csudaszép kilátás nyilt az átelleni 
hegyoldal sötétzöld árnyékába, mellynek egyformaságát az ittott zöld 
lugasok közt kikandikáló nyájas házikók, ’s kövér pázsiton emelkedő egyes 
facsoportozatok szakaszták meg. Akkor is , mint most, sok édesbús órát 
töltöttem estenként az erkélyen, szemeimet a’ gyönyörű körképen legel
tetvén , ’s visszaemlékezvén közelmúlt kalandos éltem viszontagságira, 
mellyek bő anyagot nyujtának komoly tűnődésre, ’s jövendőmet sok szép 
arany tanácscsal gazdagíták.

Egy szép, csendes este — a’ nap épen leáldozni készült ’s vérpiros 
arcza még félig látható volt — az erkélyen ülve, úgy tetszett; mintha 
egyike előtt azon nyájas külsejű, veres födelü házaknak, mellyek a’ túlsó 
hegyoldalon festőileg elszórva valának, emberi alakok mozognának , kü
lönbözők a’ vinczellérek és földművelőktől, kiktől e’ lakokat népesítve 
lenni gondolám. Elővettem távcsőmet, ’s egy koros férfit láttam fiatal úr
hölgy kíséretében az épületet környező lúgosból kilépni, ’s a’ gondosan 
murvázott sétauton, melly tekervényes kanyarulatok közt a’ lugas és bokrok 
árnyiban ismét eltűnt, föl és alá sétálni. E’ látvány, reám nézve, annál 
érdekesebb volt, mert rövid ittlétem alatt senkitől sem hallottam, hogy, 
egyszerű fóldmívelőkön kivül más rendűek is lakják e’ hegyvidéket ’s 
osztják meg magányomat.

Más nap reggel megtudám, hogy az öreg úr, nyugalmazott tanácsos,
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ki leányával, a'fiatal úrhölgygyel, az évnek kellemest) szakában állandó 
lakója e’ hegyvidéknek.

Bár meghasonlottam a’ világgal, mégis örültem, hogy a’ természet 
magas szépségét ezentúl mívelt emberek társaságában fogom élvezhetni. 
Mi volt természetesebb, mint hogy még az nap délután a’ tanácsost meg- 
látogatám ? Az odavezető út igen kellemes volt: sűrű bokroktól koszorú
zott ’s vigan csörgedező patak által elválasztott réten keresztül, vadgesz- 
tenyefasor között, értem fel a’ csinosan rendezett, minden kényelemmel 
bőven ellátott lakhoz.

A’ tanácsos , egy tiszteletreméltó öreg ú r, őszinte szivességgel, ’s 
leánya, mívelt hölgyhöz illő nyájassággal fogadtak.

Milly szép, milly angyali szép volt e’ hölgy!
Középnagyságú sylphtermetét hófehér ruha fődé, mellynek habos 

ránczai a’ szűz kebel tiszta formáit kijelölők. Testének szelíd, eleven haj- 
lása varázskellemüvé tévé minden mozdulatát, ’s B e r t  h á t ,  igy nevezők 
ő t, ki alig láthatott tizenhét tavaszt, még e’ rövid kornál is fiatalabbnak 
mutatá.

Nem szükség mondanom, mit az olvasó úgy is könnyen fog kitalláni, 
hogy rövid idő múlva mindennapos, szívesen látott vendég levők a’ ház
nál, sőt a’ napnak legnagyobb részét e’szeretetreméltó család körében töl
töttem.

A’ legközelebb leélt napok keserűsége az idősebb kornak betegségét, 
a’ gyanút és bizalmatlanságot, ültető fiatal szivembe; de milly namar ér- 
zém ezt ismét kitágulni, midőn rokon szívvel találkozám, ’s lelki szemeim 
előtt megnyilt egy újabb boldogság tündérkapuja.

A’ fiatal szív olly könnyen felejt!
Sokszor, igen sokszor jöttem, ’s mindig örömtelibb szívvel távoz

tam; szárnyakat óhajtók az óráknak, midőn távol voltam ’s megállítani 
akartam, mint Józsue a’ napot, minden perczet, mellyet Bertha körében 
töltöttem. Együtt öntöztük meg a’ virágokat, vagy illatos bokrétákkal 
raktuk meg a’ csarnokban és szobákban álló öblönyöket; együtt szedtünk 
epret és málvát, ’s szakasztottuk le az első érett cseresznyéket a’ tanácsos 
számára, szóval: megosztok egymással mindazon apró fog alatosságokat, 
mik a’ csendélet főbáját teszik, ’s eddig ismeretlenek voltak előttem. Bertha 
tanított meg az élet minden pillanatából élvet meríteni, ő idézett fól új 
életet lelkemben ’s rózsaszínű fáytolt vont a’ múltnak keserű emlékére, 
melly majdnem örökre számkiveté az örömet és nyugalmat elárvult szi
vemből.

Szemeinek égi sugara behatott lelkem mélyébe, ’s mint a’ buvárha- 
rang a’ tenger fenekén rejlő gyöngyöket, úgy szállítá az napfényre leigé- 
zett örömeimet, mellyeket szintúgy, mint a’ gyöngyöket a’ tenger féktelen 
árja, az élet vihara végkép eltemetni nem tudott.

Különös érdeket kölcsönzött Bertha szépségének azon édesbús ko
molyság , melly költői alakján elömlött ’s minden mozdulatát körülillatozá. 
Sokszor megleptem ő t, midőn majd a’ patak szélén, mohos kövön ülve,
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virágokat ejtett a’ gyürős habokba, majd ismét nedves szemekkel, kitárt 
karokkal nézett a’magas begyoromról a’ lemenő napba. Arczát a’ dicsőülés 
fénye sugárzá körül ’s gyönyörű barna szemei, olly édesek, midőn moso
lyogtak, még szebbek valának, midőn az érzelemvilág fátyólába pillan- 
tának.

Észrevétlenül állottam illyenkor mellette, ’s szemeim szent áhitattal 
csüngtek e’ fiatal madonnafőn, melly könnyedén meghajolva a’ komoly 
gondolatok terhe alatt, a’ remek vállak hófehér gömbölyüségét láttatá. 
Később azután, midőn őt megszólítám, milly édesen mosolygott ismét ez 
angyali arcz, ’s milly hirtelen vonult el rajta a’ gondolkodó lélek komoly
sága ! A’ szemeiben meggyűlt villámsugár mindent vidor szinben mutatott 
ismét körülötte.

Ez volt B e r t h a ;  ez azon szép, költői teremtés, mellyet imádtam!
Egy nedves hideg este, melly a’ hegyvidéken zordonabb szokott 

lenni, meghűtvén magamat, másnap iszonyú főfájás miatt kénytelen valék 
ágyban maradni: később a’ hidegláz egész erejével megrohant, ’s néhány 
hétig gyötré elkényezteti testemet.

Oh, milly változó minden viszonyaiban az élet, ha a’ testileg szen
vedőnek bágyadt pillanatiban tükröződik vissza ; milly szánalomra méltó, 
ki tökéletes egészségnek nem örvendhet, ’s nem ismeri azon megbecsül- 
hetlen kincset, mellyet az állandó, vagy legalább tartós egészség egyfor
masága nyújt! A’ családapa illyenkor enyhet és vigaszt lel szeretett neje 
’s gyermekei ápoló kezei közt; de é n ------oh nem, nem akarok a’ termé
szet mostohasága ellen panaszkodni: a’tanácsos és Bertha mindennap meg
látogattak, ’s mig amaz nyájas szavakkal vigasztalt, addig ennek kezeiből 
a’ legkeserűbb orvosságot is mennyei ital gyanánt fogadám. Oh háromszor 
boldog órák, midőn szemeink találkozának ’s kezeink érintkezőnek, midőn 
minden pillanat- ’s minden kézszorításban egyegy édes vallomás küzdé fel 
magát keblünk mélyéből a’ napvilágosságra !

Alig tudtam az orvosnak megköszönni, midőn azt mondá: hogy 
meggyógyultam.

Majdnem három hétig tartott betegségem után nyílt karokkal siettem 
a’ természet és Bertha ölelésére. Igenis, mi szerettük egymást a’ fiatal 
szív minden lángival ’s minden reményeivel; érzém, hogy egyedül e’ tiszta, 
önzéstelen szeretet képes azon vágyat kielégíteni, melly földöntúli boldog
ságával a’ jövendő életre utasítja a’ halandót. Összekulcsolt kezekkel kér
tem a’ gondviselést, hogy ez, egyszerűségében olly gazdag, naponként 
újabb élvekkel kínálkozó csendélet perczeit minél hosszabbra nyújtsa . . . 
Oh, én szerencsétlen, ki az égtől nyert boldogságot rövid idő múlva ke
gyetlen kezekkel széttéptem!

Hallgassatok meg, ’s ne szomorítsátok szigorú ítélet által kétségbe
eső szívemet! . . .

Ifjúságom sok keserű csalódásai, miket többnyire azon lények okoz
tak , kiknek dicső hivatásuk, az életet költői szinben felmutatni, ’s a’ férfi 
zordon utait selyemlágy kezekkel kiegyengetni, mély erkölcsi ingerültsé
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get költenek keblemben ’s fölidézek abban egy ismeretlen szenvedély mo
mentumait, mellyek boldogságom közepette váratlanul megleptek, ’s 
égető napsugarak gyanánt villámoltak át nyugtalan életemen. Szivem, ez 
annyiszor elámított, elárult szív elveszté hitét a’ szeretet, ’s a’ mi még 
borzasztóbb, az asszonyi e rény  magasztossága iránt. Hiában remény
lettem, hogy annyi csalódás, ’s oily sok veszteség után, keblem, ha 
felejteni nem is, de eltompulni fog, ’s hideg megvetés pótolandja azon 
forró lángot, mellyet tápláltam , midőn viszonozva hivém szerelmemet: 
oh nem; a’ crisist ki nem állottam, a’ seb nyitva maradt, mert a’ fájda
lom benfeledé mérges fulánkját.

Oh ne kívánjátok , ha boldogul szerettek, ismerni azon átkos szen
vedélyt, melly vad gyönyörrel, mint Goethe Mephistója az ártatlan Mar- 
giton, csüng áldozatán, ’s nem ereszti ki körmei közül, mig annak léteiét 
izenkint szét nem dulá ’s megsemmisíté; melly vak dühében lángra gyu- 
lasztja a’ parányi szikrát, a’ lelki erő rendes működését megzavarja, ’s az 
élet legfőbb boldogságát — a’ szerelmet — ördögi torzképpé alaesonyít- 
ja. Oh kétszeresen iszonyú szenvedély, melly nem csak áldozatát, hanem 
azt is, kivel élete összeforrott, kegyetlenül meggyilkolja; avagy ki tudná 
megszámlálni, hány nemes szív esett áldozatul a’ s z e r e l e m f é l t é s  mo- 
lochjának ? ! ------

Midőn Bertha angyalszép arczába tekinték, ’s ajkiról, mint aeolhárfa- 
hangot, hallám lezengeni ez édes szót: ,szeretlek!‘ buzgón hivém, hogy 
Bertha az alvó szörnyet keblemben örökre megigézendi.

Egy szép este a’ tanácsossal a’ ház előtt ültem: a’ nap lenyugvóban 
volt, bíborveres rózsákat hintett a’ természet színes szőnyegére. Az öreg ur 
igen vidor és bizalmas volt, úgy hogy majdnem kitártam előtte szívem 
titkát, atyai áldását kérve lelkeink gyöngéd frigyére, ha Bertha ezt még 
időelőttinek nem tartja, ki meggyőződve volt ugyan atyja határtalan kegyé
ről, de ismerte annak szigorú életnézetit is, mellyeket bizonyosan csak hosszú 
küzdelem után volna hajlandó, leánya boldogságának alárendelni. A’ ta
nácsos loyalis és becsületes ember volt, mégis néhány avas előítéletekről, 
miket bureaucratiai hosszú pályáján alkalma volt bővében szerezni, sem le
ánya, annál kevésbbé egy bizonytalan polgári állású idegennek kedvéért 
nembírt lemondani. Berthajól ismerte ezen apai daczot, de ismerte sorsom
nak különös lánczolatát is, melly, ha nyilvánosságra jutna is, amazt ne
hezen fogná megtörni, miután a’ tanácsos kevés érdeket találandna azon 
viszonyokban, mellyek az acták világán túlesnek,’s nincsenek összeforrva 
a’ hivatalos jakablétre v i s i ó i va l .  Ezekért tartá Bertha koránnak, a’ 
tanácsost szívünk édes titkába beavatni, másrészről azonban, apja külö
nösségei emlitése által, öntudatlanul jelölé ki az utat, mellyen az imá
dott leány birtokába juthatnék. — H i v a t a l  után kellett látnom!

Igaz ugyan, hogy nem örömest, ’s nagy ön megtagadással készültem 
ezen utat választani, mert jól tudtam, ’s akkor még a’ mindennapi tapasz
talás mutatta, hogy e’ pályán a’ szegény legény, hacsak örökké alárendelt 
szerepet játszani nem akar, igen nehezen vagy épen nem boldogulhat azok
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ellenében, kik, a’ hivatal és méltósággal egyedáruskodván, lehetetlenné 
teszik, érdemek által kitűnni, ’s épen ezért a’ tiszteletet is elnyomatják, 
mellyet a’ valódi  érdem igényel. Az idők, hál’ istennek, megváltoztak,
’s mindinkább változni fognak, ’s azért most már alig fogná valaki nagy 
elszántságnak nevezni azon lépést, mellyet akkor, tizenkét év előtt, 
minden pártfogás ’s nepotismusi összeköttetések nélkül tenni akartam ’s 
melly vakmerőségemet csak a’ szerelem hatalma által lehetett kimenteni.

Mondám, hogy azon ponton valék, tanácsost, Bertha kétkedései 
daczára is, jövendő életterveimbe beavatni, ’s vágyaim végczélját előtte 
távolról érinteni. Azonban szándékomat, mintha gyanította volna, maga 
Bertha hiusítá meg, ki e’ pillanatban a’ borlugosból kilépve, a’ belső te
remben felrakott ozsonnára hivott meg bennünket. Sötét sejtelem szállott 
meg, hogy a’ kedvező pillanat visszaidézhető többé soha nem leend !

Fölkeltünk’s a’ ház felé indulánk; Bertha atyja jobb karjára tá
maszkodott, én komoly arczczal követém őket. Alig valánk még néhány lé
pésre az ajtótól, midőn a’laknak jobb oldalán félvezető gyaloguton férfialakot 
láttunk sietve felénk tartani: arczának vonásait a’ távolság ’s növekedő 
sötétség miatt megismerni nem lehetett, úgy tetszett azonban, hogy 
egyszerre láttuk meg egymást, miután az idegen kalapját ismételve szel- 
lőzteté ’s lépteit, bár fölfelé haladt, meggyorsítá. Közelebb érve, észre
vehető volt, hogy termete nemes , járása könnyű ’s tartása fesztelen vala.

Pár perez múlva mellettünk termett, ’s a’ tanácsos és ő majdnem 
egyszerre kiáltának: , Ede  ö cs ém! 4 , bá t y  ám!4 ’s egymás karjaiban 
fekvének. Perez múlva a’ fiatal férfi kibontakozván bátyja ölelő karjaiból, 
Berthához fordult, s udvarias bókkal hajolván le kezére, arra hosszú 
csókot nyomott. Szemeim önkénytelenül esvén Berthára, ennek arczát 
gyöngén elpirulni láttam, mi a’ meglepetésnek, de más mélyebb érze- 
méuynek következése is lehetett, mellynek magyarázata e’ pillanatban 
nem volt feltalálható elfogult szívemben.

A’ házba léptünk. Bertha az asztal körül foglalatoskodott, ’s m i, az 
idegen és én, bemutattatánk egymásnak a’ tanácsos által. K e l é n y i  Ede, 
a tanácsos közel rokona, ’s udvari titoknok volt a’ főváros egyik főkor
mányszékénél. Férfias szép arczának nyilt tekintete azonnal bizalmat ger
jesztett, ’s fesztelen viselete, távol azon szögletes esetlenségtől, melly 
előbb a’ bureau emberét jellemzé , azon szeretetreméltó kivételek közé 
sorozá ő t, mellyek most mindinkább szaporodnak, ’s pedig azon arány
ban, minél sebesebben kezd lejárni a’ tánezvilág aranykora, ’s minél ha
talmasabban emancipálják magokat az ideák az ujjhegyek alól, hol eddig 
lenyűgözve voltak, és a’ honnan csak fölfelé törekedtek, a’ gyomor
nak, mellyen átvezetett útjok, emészthetlensége miatt néha örökre fel
akadtak.

Kelényi hosszab kirándulásról tért vissza az álpesi világból, Schweicz 
és Tirolis édenkertjéből, ’s annyi szépet ’s oily elragadó lelkesedéssel 
tudott beszélni, hogy mindnyájan feszült figyelemmel csüngtünk érdekes 
előadásán, de leginkább meghatva látszott Bertba: kinek a’ hallottaknál
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egész lénye megváltozott, keblét ismeretlen vágyak emelék , ajkai közül 
égi mosoly derült, ’s szemeiben a’ merengés szent tüze lángolt. . . .

E ’ pillanatban fólébredett bennem a’ féltékenység daemona, ’s jelét 
adá szörnyű léteiének. A’ merengő Berthára tekinték, ’s az imént olly 
nemes arcz most bágyadt homlokot, csalfa tekintetet ’s ferde mosolyt mu
tatott.

Berthának minden mozdulata a’ legsötétebb gyanút ébreszté bennem: 
szemeink gyakran találkozának, úgy rémlett előttem, mintha Bertha en
gem Edével összehasonlítana, mit reám nézve hiúságom daczára sem 
tartottam kedvezőnek. Szörnyű nyugtalan valék, megfeszítém lát- és hal
lóerőmet , de nem láttam, nem hallottam semmit, mi e’ nyugtalanságot 
szerelhette, a’ beteg képzelődésnek tápot nyújthatott volna. . . ’s mégis 
— oh kínos ellenmondások az emberi szívben — meggyőződve valék, 
hogy mindent láttam és hallottam, ’s hogy Bertha is azon mindennapi 
hölgyek közé tartozik, kik a’ férfikebelben költött legboldogabb érzéseket 
a’ pillanat újabb mámorának feláldozzák, ’s a’ szerelmet szintolly időtöl
tésnek tekintik, mint télen a’ tánczestélyeket, ’s nyáron a’ kirándulá
sokat. —

O h, milly igazságtalan az ember , ha szeret, ’s milly könnyen felejti 
el azon boldog ábrándképeket, mellyeket a’ közel múltban magának te
remtett , ’s most szentségtelen kezekkel ismét lerombolni készül.

Késő este volt, midőn elváltunk. Ősz felé haladt az idő: szeretem 
én ez évszakot méla bájival, mik a’ csendesen elhaló természetben rejlenek 
’s az enyészet gondolatát költik fel a’ jámbor lélekben: oh de most nem 
szállotta meg szívemet azon édes bú , melly olly sokszor meglepett a’ ter
mészet halálos ágyánál, hanem keserű érzés foglalá el egész valómat, ’s 
lázas phantomok támadtak bágyadt elmémben. Boszúsan tekinték fel az 
égre, a’ csillagok szelíd fénye szemeim tört könyűiben tükröződék, irigy
lettem a’ sárguló levelek sorsát, mellyek lassú sóhajjal hullottak alá, ’s 
remegve kérdém, meddig fog az élet fája még engemet hordozni ? !

Nem voltam még huszonkét éves, ’s már is megtörte a’ lélek gyönge 
testemet.

Az éjnek nyugalma sokat enyhített bajomon, ’s gyönyörű őszi napra 
viradtam, melly teremtve volt, bút és bánatot felejteni. A’ tiszta ég 
szende mosolylyal hajolt alá a’ földre ’s örömittasan öleié át az ünneplő 
virágokat. A’ lúgosban ültem Berthával, egyedül valánk, véghetetlen bol
dogok ! Szemeink előtt valóságos almaerdő terült e l, ’s ez almák mély
piros arczaikkal olly kíváncsian kandikáltak le a’ sötétzöld levelek között, 
mintha irigylenék szerencsénket. Teljesen megérve volt már minden a’ ter
mészetben , a’ bimbók kifejlettek, a’ fa gyümölcsöket termett . . . Oh, az 
nem lehet, hogy egyedül az én reményeim életfája elhervadjon , mielőtt 
gyümölcsöt hozott volna.

-— Milly gyönyörű a’ természet, édes Berthám! mondók elragad
tatva: lám milly ügyesen tudja elrejteni túlérettségét, mint az okos hölgy, 
kinek szelleme még késő években is ifjú bájjal bír.
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— És hiszi Ön, hogy a’ szellem örökké ifjú marad, ’s állandó előnnyel 
bír a’ testi szépség fölött ? kérde Bertha.

— Oh igen ; mert lelietne-e máskép némelly lelkes hölgynek tartós 
győzelmeit megmagyarázni, mellyek őt még telében is uralkodóvá teszik 
bámulói serege fölött?

— Lehet, hogy a’ természet ez által pótolni akarja azon igazságta
lanságot, mellyet rajtunk elkövetett, midőn olly fukarul osztá ki a’ virulási 
időt, mellynek előnyeit a’ férfi olly sokáig élvezheti. . . .

— Ha ennek ifjú keblét az indulatok rohama meg nem szállja, ’s 
időnek előtte abban az életet meg nem öli. —

— Oh, az erős férfi , ki indulatinak parancsolhat, ’s szembeszállhat 
a’ sorssal, midőn nekünk t ű r n i  kell; sohajta bús mosollyal Bertha.

— Oh Bertha, nem ismeri ön azon kétségbeeső harczot, mellyet 
nekünk a’ vad indulatok-, beteg lelkünk őrült ábrándképeivel vívnunk kell, 
’s melly köztünk a’ legbátrabb, a’ legerősebb férfiút is lesújtja . . . öngyil
kolva támadják meg ő t , ’s harcz közben megszaporodnak, mint a’ hydra 
fejei . . . még csak t e g n a p  — de nem akarom bántani a’ sebet, melly 
halálos lehetne. . . .

— Tegnap ? ismétlé Bertha kiváncsi figyelemmel ; úgy emlékezem, 
hogy tegnap ön borús homlokkal távozott, ’s olly hideg ,jó éjt4 mondott, 
mintha önt megbántottam volna. . . .

— Szeszély, egyéb semmi, kedves Berthám! válaszolék kitérőleg.
—  Ö n bizonyosan nem tu d ta , hogy e’ rósz szeszélye engemet igen 

m egszom orított, különben avval sem m agát, sem B ertháját nem győtrötte 
volna, — monda m ennyei ártatlansággal B ertha.

— Légy velem, életem őrangyala! sohajték szorongó kebellel ’s 
letérdelék előtte, homlokomat összekulcsolt kezeibe temetvén ; igézd meg 
sugárzó erényed által az átkos daemont keblemben, mellyet a’ múlt idő 
Örökségül hagyott, ’s mellj nemesebb érzésimet, mint a’ fösvény halomra 
gyűjtött kincseit, csukva tartja, hogy napvilágot ne lássanak . . .

— Nem értem önt, barátom, — mond csudálkozva Bertha.
Oh , én magam sem értem magamat; de úgy van : kész volnék in

kább meghalni, mint neked a’ legkisebb fájdalmat okozni, ’s mégis vakon 
rohanok az alkalom után, melly e’ lélektisztaságodat elhomályosítja . . . .  
Oh, Bertha, és te mégis tudsz engem szeretni! ? !

— Ön beteg, édes barátom, igen beteg; szavai mélyen be hagynak 
tekinteni engem ön keblébe, hol annyi szép érzés, olly forró szerelem 
ég, de mellynek éltető ereje hiányzik: a’ bizalom.  . . .

— Oh, nem, nem, Bertha, én bízom benned, mint mennyei üd
vömben ; de szerelmem nagysága még az árnyéktól is fél, melly utadon 
kisér, azt megtestesíti, ’s mint választófalat tolja boldogságunk közé. . .  
ekkor pillantatod elveszti égi báját, a’ mosoly, melly előbb ezer szerelem- 
istenkét rejtett arezodon, most ugyanannyi daemont ébreszt, melly halálig 
üldöz ’s szivemet kétségbe ejti. Igen, Bertha , én beteg, igen beteg 
vagyok.
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És ölébe mélyesztém fejemet, hogy elűzzem a’ sötét gondolatok 
seregét.

E’ pillanatban a’ tanácsos szava hallatszott. Bertha fölkelt. A’ lugas 
végénél még egyszer visszafordult.

— Bertha! kiélték, karjaimat kiterjesztve. . .
Bertha lehajolt hozzám, ’s ezüst hangon susogá: s z e r e t e t  és — 

biza lom!
•— Igen, s z e r e t e t  és b i z a l o m ;  oh istenem, adj erőt, hogy e’ két 

mennyei ajándékod Örökre megmaradjon szivemben! Sohajték ’s Bertha 
eltűnt a’ lugasból.

Néhány perczig térdelve maradtam, ’s mélyen benyúltam keblembe, 
hogy kitépjem belőle a’ kétséget, melly kérésem teljesülendése fölött tá
madott . . . .

A’ tanácsos leánya karján lépett ki a’ házból; már messziről kezét 
nyujtá ’s leültünk kedvenczhelyünkre a’ lugas előtt. A’ kínos tusa, mint 
nagy szélvész után a’ tenger, elhallgatott, ’s csendes nyugalommal néz
tük a’ leáldozó napot, mellynek elibe bodor fűstfelhőcskéket eregetett 
tajtpipájábál az öreg úr, keleti kényelemmel szörpölvén kávéját, ’s philo- 
sophusi párbeszédet tartván velem földi lételünk fölött. A’ tanácsos, kösz- 
vényes bajai miatt, sokszor zúgolódott a’ gondviselés ellen, ámbár szelid 
gondolkozásu ’s sorsával elégedett volt; de rósz szeszélye gyakran elmúlt 
azon pillanatban, mellyben támadott. Boldog mosolylyal tekintett az előt
tünk sürgő Berthára, ’s — megragadván kezemet, a’ leáldozó napra mu
tatott, sapkáját jámbor mozdulattal szellőztetvén.

— Oh, nem, édes öcsém, mondá ájtatos hangon, nekünk nem illik 
boszankodnunk a’ természet örökszent törvényeire : földi létünk nem egyéb, 
mint hasonmása a’ mennyei kormánytervnek; ’s nekünk épen olly kevéssé 
szabad körülményes nyilatkozatot követelni a’ mindenhatótól, mint alsóbb 
tisztviselőmnek volt szabad rendelményeim okát kérdezni, miknek telje
sítését reá bíztam.

Az öreg úr, mint látszik, vallási buzgalmában észre sem vévé, hogy 
az alsóbb tisztviselőket g ép ek ne k tekinté, kik bármilly parancsolatot 
vakon és hallgatva tartoznak teljesíteni? Lehet, hogy illyesmi tizenkét év 
előtt különösnek nem tetszett; de az idők azóta hatalmasan változtak, az 
emberek megszűntek gépek lenni, a’ szellemi emancipatio korszaka bekö
vetkezett , ’s a’ lélek legyőzte az anyagot, mellynek békói közt századokig 
nyögött!------

Mig mi illy komoly beszédbe merültünk, addig Bertha érett almá
kat szedett a’ fáról hófehér kezeivel, ’s épen felém tartott egy gyönyörű 
rostocki példánynyal, midőn lépteket hallottunk, ’s Ede jött fel a’ hegy
oldalon. Bertha és én egyszerre megpillantottuk őt.

— Ott jön Ede!  mond Bertha ’s elébe akart menni, de rám tekintve, 
arczom hirtelen elváltozott szinéből sejtenie kellett azon lázas nyugtalan
ságot, melly lelkemet ismét egyszerre megrohanta. Megállóit, ’s azután
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visszatért hozzám. A’ tanácsos fölkelt, ’s én titkon ajkaimhoz vezetvén 
Bertha kezét, fejemet karjára hajtám, ’s kényes szemekkel kértem:

■— Ne hagyj e l, éltem vigasza !
’S Bertha angyali mosolylyal tekintve le reám, alig hallható hangon 

válaszoló:
— Veled vagyok!
Oh nem, nem ; ő nem volt többé velem! Helyét rút medusafő fog

lalta el szivemben, mellynek kígyói mérges fulánkkal nyaldosák a’ teg
nap óta, hosszabb szünet után, erőszakosan föltépett sebeket. A’ szeretet 
derült egét a’ sötét gyanú vészterhes felhői borítók el.

Ede nyájas arczczal körünkbe lépett. A’ társalgás élénkebb Ion; le
ültünk az asztal körül a’ Bertha által rendezett ízletes ozsonnához. A’ leg- 
válogatottabb gyümölcs darabok mosolygónak reánk a’ porczellán-tányé- 
rokról ’s a’ fris sütemények illata kedvesen ingerlé étvágyunkat. Bertha 
almát hámozott ’s Ede incselkedve szedé el tőle a’ szeleteket, mint én 
nagy illetlenségnek tartottam, ’s boszonkodtam, hogy Bertha ezt nyu
godtan tűri. Az almák elfogytak ; Bertha fölkelt az asztaltól ’s frisekért 
ment; Ede utána szökött ’s perez múlva mindketten olly távol voltak tő
lünk, t. i. tőlem ’s a’ tanácsostól, hogy a’ legélesebb hallószerrel sem le
hetett volna beszélgetésüket megérteni. Pedig nekem hallani kellett, mit 
beszélnek? vájjon Bertha ez alkalmat nem használta-e ürügyül, hogy 
Edével pár perczig egyedül lehessen ’s őt vágytársára.. .. őrült gondolat! 
szűnj meg agyamat kínozni... Bertha, az én ártatlan, angyaltisztaságu 
Berthám. . . .  de miért távozott tehát? a’ gyümölcs elegendő volt, a’ ko
sárban még három, négy, ö t almát láttam.. . miért kellett neki még töb
bet szedni — és Ede társaságában? — — ’S milly jól mulatnak, mint 
nevetnek és enyelegnek. . .  vájjon nem engémét nevetnek-e? oh b i zo
n y o s a n  engemet, hogy olly szépen a’ tanácsosnál maradtam, ki ma kü
lönösen sokat fecsegett, és kérdezett, a’ nélkül, hogy tudtam volna, mit 
kérdez. Az öreg úr gyakran rám tekintett, hihetőleg föltűntek neki ösz- 
szefüggés nélküli válaszaim: de mit bántam én? — a’ szerelemféltés nincs 
semmi tekintettel hely és személyek iránt. . .  és azután csak testem volt a’ 
lúgosban, lelkem az almafa alatt járt, ’s olly érzést és olly szavakat adott 
az ott mulatóknak, miről ezek tán nem is álmodtak. . .  milly nevetséges 
vagyok én , hogy őket még kimenteni akarom! Öt egész perczig mulat
nak már együtt; Bertha bizonyosan nem szedett többet három almánál, 
oh, még annyit sem, mert nem ér rá , miután Ede édes szavaira kell hall
gatnia . . .  ’s milly édesen behizelgő szavak lehetnek azok, milly mosolygó 
arczczal ’s örömtől sugárzó szemekkel hallgatja azokat Bertha!

Most, ah igen , most — szemeim nem csalnak — Ede megfogja 
Bertha kezét, ’s egy. .ké t . . három perczig tartja az övében; miért nem 
vonja el kezét Bertha? mert Ede azt szorosan tartja. . ez nem mentség... 
valahára elereszti, miután azt megcsókolta. . .  minő izetlen enyelgések 
ezek, atyafiak között!

Oh, mikor lesz már vége az almaszedésnek? hisz annyi titkot közöl-
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hettek már egymással, mennyit a’ szeretetreméltó cousin egész évig nem 
tárgyalt bécsi bureaujában... a’ dolog szintolly unalmas , mint illetlen 
kezd lenni...

Egy mélypiros alma csüng le az ágról, Bertha megpillantja, rám 
tekint, ’s az alma után nyúl ... hem éri el; meg egyszer emelkedik, láb- 
ujjhegyre áll, hasztalan, az alma még mindig az ágon csüng: Bertha is
métli az előbbi manoeuvre-t, épen olly siker nélkül: ekkor Ede odaugrik,
átöleli Bertha derekát ’s fölemeli------ már ezt lehetetlen volt nyugodtan
néznem... felszöktem ülésemről, mindent letapodtam, mi utamban állott, 
findzsák és gyümölcskosarak csörömpölve hullottak a’ földre , nem törőd
tem semmivel... negyedpercz múlva az almafánál termettem . . .

Bertha a’ leszakasztott almát kezében tartá, arcza szintolly piros volt, 
mint az alma . . .

— Ezt önnek szántam! mondá lassú hangon ’s a’ gyümölcsöt oda- 
nyujtá.

Oh igen, az e l ső  f é r f i  boldogtalanságát is egy a l ma  okozta...
Bertha oily édesen, olly bájló tekintettel mosolygott felém, hogy 

más helyzetben, más körülmények között e’ mosoly a’ legdühösebb vihart 
is képes lett volna keblemben lecsillapítani. . .  de most gyöngédség és ildo- 
mosság egyiránt elhagytak. Durva mozdulattal utasítám el Bertha ado- 
mányát, ’s azon pillanatban, mellyet reá löveltem, igyekeztem mindazon 
sértőt és keserűt központosítani, mi ekkor keblemet ellepé; kétszeresen 
akarám vele éreztetni a" kínt, melly bensőmet marczangolá. . .  oh, ha most 
egyedül lettünk volna, milly kíméletlen szavakban tör magának utat bo- 
szuságom , milly metsző gunynyal hallgatom mentségét, ’s mint bőszíte- 
nek fel még jobban e’ csengő hangok, ez esengő pillantatok, e’ nyugtalan 
mozdulatok . . .  iszonyú rejtvény valék magam előtt!

Bertha észrevevé, mert hiszen nem akartam eltitkolni, de nem tudá 
megmagyarázni magának, kedélyem hirtelen változását; többször mintegy 
kérdőleg tekintett reám, de én kerültem e’ tekintetet, melly elveszté báját 
’s nem volt képes a’ keblemben támadt vihart lecsillapítani. — Bertha mel
lém ült.. . vak szenvedélyem még az udvariság legátalánosabb szabályaira 
sem figyelt, a’ leggyöngédtelenebb ezélzásokat tevém, mik mélyen meg
sértők Berthát, ’s nemtelen kárörömmel láttam szemeiben a’ könyüket. 
csillogni, mellyeket sértő, durva szavaim előidéztek. Lelkem világosabb 
perczeiben minden könyet egy évi életemmel váltottam volna meg, ’s most 
kegyetlen kiszámolással sajtolám ki a’ legkeserűbbeket ez angyalszép sze
mekből. — —

Mentem. A’ tanácsos Edével mélyebb beszélgetésbe merülve, de kü
lönben is dúlt vonásimból roszullétemet sejtvén, nem marasztalt. Bertha 
ezt az Hiedelem szabályai ellen nem tehette, és ha tette volna, a’ mint tőle 
követeltem, kérését mindenesetre megtagadom.

Nem Írhatom le, minő keserű érzéssel, boszonkodva magamra, az 
egész természetre, távoztam azon helyről, melly már annyi édes élvet ’s 
gyönyörűséget nyújtott. Oh, ki az a’ könyörületes hölgy, ki meg fog
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győzni arról, hogy Berthát — nem  s ze r e t t em ? !  E’ bizonyosság leend 
egyedül képes, mindazon súlyos vádakat elnémítani, mellyek lelkiismere
temet terhelik! ! ------

Ede három egész hétig mulatott e’ környéken, ’s az utolsó napokban 
a’ tanácsosnál lakott. Hiába akarnám elmondani, mit szenvedtem én ezen 
idő alatt, mellynek, mint az örökkévalóságnak, vége nem volt. Berthával 
ritkán valék egyedül, kerültem minden alkalmat, vele együtt lehetni, ne
hogy az időt kölcsönös vallomásokra használhassuk, mellyek tán megadták 
volna szivemnek azon óhajtott nyugalmát, mellyet abból készakarva ki
tiltottam.

Minél ritkábban valék azonban Berthával, annál gyakrabban talál
tam őt Ede társaságában, ki naponként sinmlóbb és bizalmasabb lön szép 
buga iránt. Nem ritkán láttam őket összefont karokkal sétálni az árnyas 
utakon, titkosan suttogva egymással ’s hirtelen megakasztván párbeszé
dük fonalát, ha feléjük közeledém; Bertha illyenkor szemérmesen siité le 
szemeit, ’s Ede jelentő mosolylyal szoritá meg kezemet, mellyben titkos 
gúnyt véltem észrevenni. Nem kételkedtem többé, hogy megcsalatva, el
árulva vagyok!

Valamint életesemények fölött különös angyal őrködik, ki minden szál 
fonalat egyszerre meghúz, hogy a’ legderültebb életkép gördüljön fel előt
tünk : úgy a’ gyanú sötét utain egy daemon kisér tégedet, ki a’ virágbo
korban kigyót rejt, ’s a’ viruló rózsához nyúlni, ’s annak illatában gyö
nyörködni nem enged.

A’ legőrültebb agyrémekkel kinozám magamat, ’s összehordám a’ 
legártatlanabb körülményeket, mellyek mindinkább éleszték a’ keblemben 
gyuló anyagként fogamzott gyanút és sötét bizalmatlanságot. Olly gyön
gék voltak e’ phantomok, hogy minden perczben összeroskadának, ’s 
mégis újra meg újra fölépítem azokat, ámbár érzém, hogy romjaik-alatt 
eltemetem magamat.

Sajnáljatok t i , kik tudjátok , mit tesz az, a’ szerelemféltés ldnpa- 
dán vértanuskodni.

Három hét múlva Ede visszatért a’ fővárosba: úgy volt, mintha vele 
távoznék kínszenvedéseim legnagyobbika is. Akkor még magam sem ismerém 
szenvedélyem természetét: mert lelkem kábultságát a’ heves tusák után, 
visszatérő nyugalomnak, ’s a’ nyájas álarcz alatt tőrt és mérget rejtő go
nosz lelket felébredő őrangyalomnak hivém !

Bertha ismét enyim volt. . . szorongó kebellel néztem a’ távozó vész 
után, ajkaim még csendes hálaimára sem mertek megnyílni . . . mert az 
elvonuló fergeteg még nem haladta túl boldogságom égövét.

Bertha érté és tiszteié a' hallgatásomat , az aggodalmat nem osztá, 
sőt kevesebb tartózkodással, mint azelőtt, táplálá jövendőnk iránti bol
dog reményeimet, ’s többet, mint valaha bízott apja engedékenységében. 
Bár akkor e’ hirtelen változásnak kulcsát feltalálhattam volna!!

Néhány hét múlva Ede távozta után inasom egy levélkét adott át. 
Az első sorok voltak, miket Bertha hoznám irt, apja nevében.ebédre"hi-
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ván meg engemet. Nevezhetlen édes örömmel szorítani ajkimat a’ jóillatu 
levélkére... csak néhány sor volt, de minő kedves minden betű: tizszer 
is átfutám a’ rövid tartalmat, ’s azután a’ drága iratot keblembe rejtém.

Dél felé átmentem, a’ tanácsos és Bertha előmbe jöttek, ’s lassú lép
tekkel haladánk fölfelé a’ hosszú fasoron végig. Az asztalnál csak hárman 
ültünk, Bertha szomszédném volt ’s kezeink gyakran találkozának ...  milly 
boldog voltam!

Ebéd után Bertha zongorához ült ’s Moscheles „Irhoni emlék“-éből 
azon édes merengésü népdalt játszá, melly Flotownak ,.Martha“ czimű 
gyönyörű operájában előfordul, ’s a’ császári dalszínházban tavai mint 
Bertha hattyúdala zengett füleimhez. — Bertha művészileg játszott, édes 
feledéssel csüngtem a’ hangokon, miket ujjai a’ lelketlen fából kicsaltak, 
’s midőn homlokommal hófehér vállát érintve, visszahajolt, ajkaink egy 
egész perczig összeforrtak. .. Bertha csókja olly teljes, olly odaadó volt, 
mintha ez lett volna u t o l s ó  csókj  a!

Késő este mentem haza. A’ csillagok fényesen világítónak , ’s nekem 
úgy tetszett, mintha szemeimmel tulajdon keblembe tekintenék ’s abban 
egy mennyországot lelnék! Mennyi remény, öröm és élv derengett föl 
egyszerre e’ mennyországon !

Élnem kerűlé figyelmemet, hogy a’ tanácsos e’ napon gyakrabban 
bizonyos jóakaró, mondhatnám atyai kegyességü tekintetet vetett reám 
és Berthára , ’s azután csendesen mosolygott. Vájjon nem érett-e meg e’ 
tisztes főben egy határozat, mellyet már nem lehet sokáig titokban tartani? 
A’ tanácsos sokkal jobban szerette leányát, semhogy még tovább is ma
kacsul küzdvén előítéletei mellett, magát leánya boldogsága végett meg
adni nem akarná. E’ szivemben támadt bizonyosságot visszasugározni látám 
Bertha szemeiben, midőn tőle elváltam ’s ajkimról lesíklott kezét keblemre 
nyomám. „Jó éjt!“ susoga, ’s a’ legmerészebb reményeknek engedett át.

Legkisebb sejtelmem sem volt, hogy Berthát ez este u t o l s z o r  
láttam. —

íróasztalomon feküdt még a’ boríték, mell}Tbe Bertha levélkéje ta
karva volt. Olly kedves volt minden, mit tőle bírtam, hogy becses em
lékeim sorában a’ legkisebb darabot sem akartam nélkülözni; ’s azért 
Bertha levelét még egyszer átolvasván , a’ borítékba zárám; úgy tetszett 
azonban, hogy ennek belső lapja tele van irva, a’ sorokat közelebbről te
kintve, Bertha vonásira ismertem. Kíváncsiságom igen természetes volt; a’ 
borítékot újra fölnyitám ’s e’ sorokat olvasám :

,Kedves Edém! — Mióta ön körünkből távozott, remény és aggoda
lom közt töltöm napjaimat . . .  de miért is kell önnek vigaszát nélkülöz
nöm , midőn arra olly nagy szükségem van ? szinte lehetetlen a’ kétes ál
lapotot tovább eltűrni. Úgy látszik, hogy minél közelebb érek óhajtásaim 
végczéljához, annál inkább csüggedek el a’ siker fölött. E. (t. i. é n) mit- 
sem sejt . . . erős tusára kell elkészülve lennünk, félek, hogy az áldozat 
nagyságát sokallani fogja: ingerlékeny kedélye mindenre képes. Siessen 
ön ez aggasztó kételyt és bizonytalanságot mielőbb eloszlatni keblemben;
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emlékezzék azon estére, mellynek csendes oltalma alatt frigyünket meg
kötöttük . . . atyáin mindent tud, ’s e’ föltétel alatt késznek nyilatkozott, 
boldogságomat megerősíteni. Nyugtalan vágygyal és szorult szívvel várom 
önnek vigasztaló sorsát. . . .

Itt félbenszakadt a’ levél, irónéja hihetőleg nem volt megelégedve 
a’ fogalmánynyal, ’s ezt félreveté, később pedig, tévedésből, levélbori- 
tékul használta . . .  az irás kétségen kivül B e r t h á é volt.

Az olvasó eleven képzeleterejére bizom, azon lelki állapotot kifesteni, 
melly bennem e’ sorok olvasása után támadott . . . némán bámultam a’ 
holt betűkre, mellyek mint Macbeth boszorkányai, körtánczot jártak sze
meim előtt . . . zavart eszméim közepette egyetlen határozott gondolat 
sem bírt agyamban megszülemleni, ’s ha azt perczig megragadni hivém is, 
hirtelen kisiklott, ’s a’ jövő perczben kisértő lidércz gyanánt merült fel, 
még sötétebb eszménytömkelegbe csábitó. . . .

Igen, mármost tökéletesen meggyőződve valék Bertha különbségé
ről . . . . e’ gondolat, csupán ez, maradt meg valamennyi közül, ’s hang
zott ki szivem minden üregéből. . . .

Az éjt leírni nem tudom. A’ napnak első sugarai ébren találtak. Ki
léptem az erkélyre . . . homlokomat jéghideg verejték borítá ’s testemet 
lázrohamok borzongatók. A’ legszebb nap mosolygott le a’ földre, minden 
örült az életnek, csak az én szemeim látták fekete fátyollal bevonva a’ 
vidéket.

Napfénytengerben úszott Bertha lakása . , . hányszor néztem át oda 
néma boldog elragadtatással, hányszor üdvözlők egymást kendőinkkel, 
hányszor találkozónak szerelemsohajink féle utón egymással? Távozzatok 
szivem édes emlékei ...  utállak, gyűlöllek titeket; rút torzképpé vált azon 
édes báj, melly a’ legparányibb tárgyakon is elömlött, midőn a’ szeretet 
isteni fuvalma lengett át rajtok, ’s élteié őket azon titkos érzet a’ kebel 
legmélyében, mellynek sem okát, sem szavakat adni nem lehet!

Még imádkozni sem tudtam, elfelejtem azt , kihez addig bú- és 
örömperczeimben fordultam . . . erőm a’ hitben megrendült, az istenben! 
teljes megadás szintúgy, mint az emberek iránti bizalom elhagyott . . .  a’ 
csalódás nem volt lehetséges, Bertha hűtlenségének világos jeleit tartóm 
kezemben . . .  oh nem szégyenlem megvailani, hogy a’ boriték sorai szinte 
olvashatlanok valónak, miután könyeim sűrűn omló zápora alatt meghal
ványultak. Igenis, sirtam, mint a’ gyermek, a’ nélkül, hogy enyhülni 
éreztem volna keblemet!

Mert e’ kényeket nem idézé fel lelkem mélyéből azon szeretet, melly 
az ellenséges viszonyok fölött busong, ’s mellyek olly tiszták, mint a’ vi
rágokon csillámló reggeli harmat, méltók arra, hogy őrangyalunk rubin 
kehelybe gyűjtsön minden cseppet : az én kényeimet a’ keblemben Össze
dőlt remények ’s a’ kiábrándulás átka sajtolák ki, égetően hullottak keb
lem puszta virányira, ’s az érzést, melly ezeknek éltető erőt adott, eltom- 
piták , meggyilkolák , eltemeték..........

Több óra folyt le a’ legkínosabb tusa között. mit valaha küzdöttem,
28*



nem emlékezem , hogy valaha életemben illy boldogtalan lettem volna! 
Végre elhatározva valék: a’ szerencsétlen sorokat tartalmazó borítékot 
gondosan kiegyengetém ’s a’ következő levél kíséretében küldém vissza 
Berthának :

„Kisasszony! A’ furcsa véletlenség kezembe játszá e’ sorokat, mely- 
lyek világosan mutatják, minő szerepet szánt ön nekem azon vakmerőség
ért , hogy önnek udvarolni merészeltem, ’s oily számos keserű tapaszta
lások után újra biztam a’hölgyek könnyelmű mosolyában ’s édes szavaiban. 
Szerencse, hogy e’ mákonyittasságból fölébredtem, mielőtt az erős főfá
j á s  bekövetkezett. Nem akarok nagylelkűséget szinleni, ’s azért nem is 
fogom önt áldani azon keserű leczkeért, melly életem boldogságát, nem 
mondom örökre, mert hiszem, hogy önt érdeme szerint méltányolni ’s 
elfelejteni fogom , mégis hosszabb időre eltemeté. ■ De olly szívtelen még 
sem vagyok, hogy önnek mindazon bút és fájdalmat kivánjam, mit én 
szenvedek. Élvezze ön, vágytársam birtokában, a’ mennynek örömeit 
azon pokolért, mellyet önnek hűtlensége nekem készített, ’s legyen meg
győződve , hogy valaha keblem erős tusáját kiküzdeni ’s az áldozat nagy
ságát felejteni fogom. Midőn ön e’ sorokat olvassa, azok Írója e’ vidéket 
már elhagyta: hová fordulok, még magam sem tudom.. . annyi bizonyos, 
hogy minél távolabb leszek öntől, annál boldogabbnak fogom magamat 
érezni. Reményiem, hogy ön e’ nyugalmamat nem fogja közeledési kísér
leteivel megháborítani, ’s engemet azon kellemetlenségnek kitenni, hogy 
kénytelen legyek önnek úgynevezett f ö l v i l á g o s í t ó  sorait töretlenül 
visszaküldeni. Isten önnel!“

Ötször szakasztám félbe, ’s kezdém újra az Írást, míg e’ sorokat be
végeztem. Mindig hiányzott a’ szükséges nyugalom, melly gondolatim
nak irányt ’s kifejezésimnek kevesebb keserűséget adott volna: elég kímé
lettel voltak-e e’ sorok írva, azt a’ finomlelkii olvasónak ítéletére bízom, 
ki magát helyzetembe begondolni tudja.

Inasom csak azon nap délután adá át a’ levelet Bertha tulajdon ke
zeibe, ’s utánam indult S—ba, hol őt másnap este bevártam. Tervem si
kerülése fölött olly igen örültem, mintha kedves dolgot követtem volna el 
isten előtt; szivem egyszerre megkönnyült, ’s némi kegyetlen elégültség- 
gel képzeltem magamnak Bertha megütközését, midőn soraimat olvasni 
fogja, ’s — elfojtván minden gyöngéd érzelmeket, szerencsésnek vallot
tam magamat, hogy e’ hölgynek hálóiból még idején megmenekültem. 
Illyen önző, ’s önzésben, magán kívül, mindent feledő az emberi szív! —

Sok évek múltak el azóta, Bertháról mit sem hallottam, mert vala
mint az emlékezetet, úgy azon vidéket is kerültem, melly egykori bol
dogságom tanúja volt. Gyöngédebb érzéseimet, mellyeknéha titkos szem
rehányás gyanánt merültek föl szivemben, csakhamar elfojtám a’ hűtlen
ség vádjaival, mellyel Bertha emlékét terhelém; a’ küzdés néhány hónapig 
tarto tt., azután az emlékezet lassanként háttérbe vonult, mindinkább 
halványabb sugarakkal világítván meg a’ szívnek sötétebb üregeit. Még 
igen fiatal valék, hogysem a’ mély bánat megtörhette volna lelki erőmet;
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a’ világ zajában, a’ mulatságok örvényében szórakozást és feledést talál
tam ; éltem és élveztem, követeléseim nagyok voltak, miket a’ sorshoz 
intéztem, kényszeríteni akartam ő t, hogy annyi érzékeny veszteség után 
valaha reám is mosolyogjon, — ’s a’ sors annyiban kedvezett kivánatim- 
nak, hogy az én utaimat is néha megvilágító; de úgy mint a’ holdvilág, 
melly f é n y l i k  ugyan, de nem melegí t .

Bertha azonban f e l e j t v e  vol t !
Múlt évi ausustus véíje felé B. Kálmán barátommal kirándulást te- 

vék az ide néhány órányi távolságra eső h a v a s r a .  Az idő kedvezett, ’s 
a’ legdicsőbb mulatságot ígértük magunknak. A’ vasúton Gloggniczig, az 
alpesi világ propylaeumába, onnan kocsin Reichenauig haladva, késő 
délután gyalog indultunk a’ havasra, hogy annak csúcsához közel vala- 
mellyik kunyhóban kipihenve, korán reggel a’ kelő napnak fólséges lát
ványát élvezhessük.

Utunk, barátságos beszélgetések közt, igen rövidnek tetszett. Kál- 
mán annak édes ,  én pedig mos t oha  fia valék.

Kedvesen emlékezénk azon napokra, midőn barátság és bizalom fű
zött bennünket egymáshoz; azon boldog iskolai időre, mellynek jelene 
bár megkeserítetik néha fiatal gond és szomorúság által, mégis olly csen
des- és ingerlőnek tetszik később a’ nagyvilág roppant nyomorúsága elle
nében.

Újra átéltük az olly sebesen múlt ifjúságot ’s felüdültünk annak 
eleven emlékében; egyik történet előadását a’ másik követte, ’s észrevét
lenül találkozónk ismét a’ jelenhez tartozó események körében. Minden, 
mi szép , mi nemes és nagyszerű volt, és szivünket és elménket egyiránt 
érdeklé, látszólag fölmerült képzeletünkben, szavakat adott ajkainkra: 
kiszedtük lelkünk legrejtettebb czelláiból a’ mézet, mellyet utunkban az 
élet virágai- ’s bimbóiról gyűjtöttünk.------

Egy fölvonuló fergeteg elől az utunkba eső egyik kunyhóba mene
kültünk. Tulajdonosa, egy tisztes öreg, nyájasan fogadott bennünket, ’s 
fris estitéjjel, vajjal és kenyérrel királyikig vendégelte meg az utazókat. 
Rövid óra múlva a’ zivatar elvonult, az erdők dalosai újra kezdék öröm
énekeiket, a’ vidor pacsirták magosán emelkedének föl a’ kékülő ég felé. 
Szives kézszorítással búcsúztunk el az öregtől, kinek leánya, egy piros 
arczu ’s magaskeblű, fürge , vidor hölgyecske, a’ legrövidebb úton ajánl
kozott elvezetni bennünket mai vándorlásunk czéljához, a’ havasnak mint
egy közepén álló vendéglőig.

Alig száz lépést haladva, tágasabb térre értünk, honnan már gyö
nyörű kilátás nyílik az örömittas szemnek, ’s egyes részeiben hasonlít, sőt 
felülmúlja azt, mellyet a’ havasnak legmagasabb pontja nyújt. Csekély 
távolságra előttünk egy férfialak sietett föl a’ hegyen, ’s hangos beszédün
ket ’s víg dalainkat hallva, többször visszatekintett, végre megállóit ’s ben
nünket bevárni látszott. Közelebb érve, nyájasan köszöntöttük egymást 
’s együtt folytattuk utunkat.



Az idegen mintegy ötven éves lehetett, arcza komoly, mondhatni, 
bús kifejezésü, viseleté udvarias volt.

A’ szabad természetben hamarább megismerkedik az ember, mint a’ 
moschus-illatu, unalom és ásitozással terhelt légii termekben: az Isten 
nagyszerű látványai közepette könnyebben simulnak és olvadnak össze, 
parányiságuk érzetében , az emberek, mint a’ millygyertyák bálvány-fény- 
körében, langyos thea, vaj- és czukorszeletek emészthetlen bábelrakásai 
mellett.

Nem kérdeztük egymás neveit, ’s mégis néhány perez múlva régi 
ismerősök valánk. Nem hittem a’ sejtelmeknek, bizonyos voltam, hogy az 
idegent soha nem láttam, kedélyét és tulajdonait nem ismertem, ’s mégis 
ellenállhatlan rokonszenvvel vonzódtam hozzá, ’s tiszteletreméltó szemé
lyét életem sorsával összeforrva lenni hivém. Reszkettem, midőn szavá
nak hangját hallottam, melly mint a’ távolról megszólandó estharangé, 
könnyű rezgésbe hozza a’ levegőt, mellyen átzengett.

Félóra múlva a’ legnevezetesebb hegy lábánál állottunk Becs kör
nyékén, mellynek csúcsát a’ fővárosi lakos igen ritkán látogatja meg, mert 
nem talál rajta — sö r h á z a t ,  ’s véleménye szerint ennek hiányát a’ leg
pompásabb kilátás sem bírja pótolni. — Bibor felhők úsztak a’ lemenő 
napnak elébe ’s rózsás fenyőkkel megaranyozák a’ közel erdők sudarait. 
A’ völgyből a’ hazatérő nyájnak kolompjai hangozának fel, ’s ezen har
mónia közé édesbúsan vegyült az álpesi kürt. Kelet felé vérpirosán 
emelkedék a’ holdnak tányéra, ’s sajátságos színben mutatá az óriási sző
nyeg gyanánt elterülő lapályt, Magyarország áldott földjét.

Kálmán egy fehér alakra figyelmeztetett bennünket, melly sebes 
léptekkel felénk tartott, ’s közelebb érvén, ismételve lebegteté kendőjét. 
Ennek látására az öreg ur is megkettőzteté lépteit ’s néhány perez múlva 
az alig lihegő alak előtt állott, melly, kezét megragadván, siető, majd
nem kiáltozó hangon mondá:

— Siessünk , az istenért, édes orvos ú r ; betegünk igen roszul érzi 
magát ; ’s ezzel a’ női alak, melly e’ szavakat mondá, maga után vonzá 
az öreg urat, ki felénk fordulva, ’s sajnálatát fejezvén k i , hogy bennün
ket elhagyni kénytelen, megigéré, miszerint éji szállásunkon, a’ közeleső 
nagy vendéglőben, ismét találkozandunk. — Úgy volt, mintha vele kel
lene mennem, ’s az öreg úr lelkemet vitte volna el magával.

— Szegény beteg! sohajta föl könyörületes hangon vezetőnőnk.
Kíváncsiságunk, természetesen, fölébredt; de a’ kérdés elhalt aj-

kimon, ’s ha Kálmán meg nem előz, egy hangot sem birtam volna e’ 
perezben előadni.

— Nem ismerjük őt más nevezet alatt; volt a’ válasz. Mintegy há
rom hónap előtt ezen öreg úr, ki épen most vált el tőlünk, atyám kuny
hójába lépett ’s kérdezé őt, nem volna-e e’ hegyek közt valami alkalmas 
szállás kiadandó egy beteges hölgy számára, ki azt azonnal elfoglalhatná? 
Nyári lakások nálunk nincsenek, mert az elpuhult városiak, hegyeink 
zordon éghajlatát gyönge idegeikre nézve ártalmasnak tartván, az itteni
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lakást nem sorozák még élvezeteik divatczikkeihez, 's így apám tagadókig 
válaszolt. De az öreg úr, épen frisebb hegyi levegőnktől föltételezvén a’ 
beteg hölgynek orvoslását, nem tágított, 's ismételve ostromló kívánságá
val atyámat, igénybe vevén annak jószívűségét ’s könyörülő érzetét; 
miglen ez kénytelen volt engedni, ’s egy innen távolabb eső házikót, 
melly, atyám testvére múlt nyáron meghalálozván, azóta üresen állott, a’ 
beteg hölgy rendelkezésére ajánlani. Az alku csakhamar megtörtént, ’s né
hány nap múlva a’ beteg elfoglaló lakását, az öreg úr ’s egy szobaleány 
kíséretében. Ez utóbbi mindennap lejön Reichenauba a’ szükséges élelmi 
szerek bevásárlására , az öreg urat pedig minden nyolczadik napon látjuk 
fölmenni a’ beteghez, ’s vagy az nap estve, vagy más nap korán reggel 
ismét visszatérni: arcza mindig busább kifejezésű, néha azon sűrűn om
lott könyűk nyomai is láthatók; miből azt következtetjük, hogy az isme
retlen hölgy igen beteg lehet. Kérdezni nem mertünk, mert illetlen is lett 
volna, főkép miután a’ szobaleány ajánlott segélyünket udvariasan ugyan, 
de határozottan visszautasító. A’ beteget már egy hónap óta nem láttuk, 
ezelőtt is csak igen ritkán; ’s ekkor vagy illatos fenyőfa alatt ülve, melly- 
nek gyökerei szabadon csüngnek le a’ sziklafalon, ’s melly a’ szirtnek ha- 
sadékiban találtató sovány földrészekből tápot nyervén, vidorul tenyészik 
szédelgő magosságban ; mozdulatlan márványalak gyanánt tekintett a’ le
menő napba, vagy a’ hegytetőkön menetközben szedett virágokat koszo
rúba fonva, avval hálán tékáit ékesíté. Arcza egykori nagy szépséget gya- 
níttatott, most halvány és beesett, komoly és dúlt vonásu: úgy látszik, 
mintha ez inkább valamelly mély szívfájdalom, mint a’ betegség okozata
volna . . .  oh, ő olly méltó igaz szánakozásunkra! ------

(Vége köv.) FRANKENBURG ADOLF.

A’ SZABADSÁGHOZ.
Oh szabadság, hadd nézzünk szemedbe! 
Olly sokáig vártunk rád epedve,
Annyi éjen által, mint kisértet,
Bolygott lelkünk a’ világban érted.

Kerestünk mi égen földön téged , 
Egyetlenegy igaz istenséget,
Te vagy örök , a’ többi mind bálvány, 
Melly leroskad, egy ideig állván.

’S még is, még is számkivetve voltál, 
Mint a’ gyilkos Kain bujdokoltál;
Szent nevedet bitóra szögezték, 
Érkezésedet hóhérok lesték.

Megszűnt végre hosszú bujdosásod,
Sírba esett, ki neked sírt ásott, 
Bevezettünk, ’s uralkodás végett 
Elfoglaltad a’ királyi széket.
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Te vagy a’ mi törvényes királyunk,
Trónusodnál ünnepelve állunk,
Körülötted miljom ’s miljom fáklya,
Meggyűlt szíveink lobogó lángja.

Oh tekints ránk, fónséges szabadság!
Vess reánk egy éltető pillantást,
Hogy erőnk, melly fogy az örömláztól,
Szaporodjék szemed sugarától.

D e, szabadság, mért halvány az orczád?
Szenvedésid emléke szállt hozzád ?
Vagy nem tettünk még eleget érted?
Koronádat a’ jövőtül félted ?

Xe félj semmit, megvédünk . . . .  csak egy szót,
Csak emeld föl, csak mozdítsd meg zászlód,
’S lesz sereged ezer és ezernyi,
Kész meghalni vagy diadalt nyern i!

’S ha elesnénk egy szálig mindnyájan,
Feljövünk a’ síi'ból éjféltájban,
’S győztes ellenségednek megint kell 
Küzdeni . . . .  kísértő lelkeinkkel!

Petoíi Sándor.

MI HÍR A' NAGY VILÁGBAN?
Párizsban tartózkodó magyar rokonaink, számra mintegy háromszázan, 

ünnepélyes tisztelgő menettel üdvözlék a’ respublica kormányát. Elől két zászlót 
vitték, a’ magyar és franczia nemzet lobogóit egy közös szalaggal összekötve ’s 
ezt a’ köztársaságnak adták át. Szónokuk volt Hugo Károly. A ’ kormány ré
széről Lamartine fogadta őket, biztosítva arról a’ m agyarokat: hogy a’ hány 
ember lakik Frankhonban, a’ magyarok ugyanannyi baráti résztvevőre szá
míthatnak. A ’ franczia nép roppant lelkesedéssel fogadta a’ magyarok ezen ro- 
konszenvi nyilatkozatát. — Legyen áldva a’ n é p , ki először tűzte ki a’ szabad
ság lobogóját a’ lerombolt börtön ablakában ! legyen szivünkbe fölirva azon 
nemzet neve, melly a’ rabszolgaságot elűző villámot leragadta az égből, melly- 
nek mennydörgését kebleink viszkangzák. Háromszáz mérföld választja el ha
tárainkat , de a’ szabadság érzetében rég tőszomszédok voltunk , ’s bár nyel
veink egymással nem rokonok, de sziveink régen azok voltak.

Párizsi testvéreink e’ nyilatkozata történt martius 15-kén. Ezt a’ honsze
retet mágneses vonzalma tévé e’. napra.

Berlinben a’ király ágyukkal lövette a’ népet, ’s midőn nagy vérontás 
után a’ felbőszült nép kiverte a’ negyvenezerre menő katonaságot, azt mondá 
a’ király: hogy ő kész a’ népnek m e g b o c s á t a n i  ’s szívesen ki hagyja magát 
kiáltatni német császárnak. Jó humorban lehet ez a’ király.

A ’ dolog, mint magánlevélből értesülénk , igy történt:
A ’ berlini nép, reformkérdései fölött tanácskozandó, mart. 13-kán gyűlést 

tartott a’ parkban: hol a’ szeleskedö katonaság már akkor többeket megsértett 
’s a’ néppel méltatlankodott. Többek közt egy a’ színházból nejével hazatérő 
polgárt olly tetemesen megsebesített, hogy ez másnap meghalt.

Eddig csak a’ legszegényebb néposztály vett részt a’ mozgalmakban, de 
másnap már hire szárnyalt: hogy a’ polgárság is készül folyamodni a’ fejede-
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lemhez, hogy a’ katonaságot a’ városból tiltsa k i , ’s a’ polgárság fegyvereztes- 
sék föl. Ugyanezt kívánták a’ tanulók is. Az nap este, daczára a’ fenyegető fal
ragaszoknak’s a’felállított katonaságnak, a’ nép már egy barricadot emelt ’s itt- 
amott lövések történtek.

Mart. 15-kén (itt is ugyan e’ nap!) a’nép a’katonaságra kövekkel kezde 
hajigálni; mire ez lövéssel válaszolt, ’s daczára a’ polgársági védbizottmány- 
n ak , véres összeütközések történtek.

Mart. 16-kán a’ nép az egyetem előtt csoportozott, mintegy 15 agyon
lövetett tanuló temetési hírére. A’ rendet erőszakoló katonaság itt is szelesked
vén, a’ nép kövekkel, emezek golyókkal kezdtek értekezni ’s ismét polgárvér 
folyott.

17- kén minden forrongott. A ’ katonaság szaporittatott, de komoly össze
ütközés nem történt.

18- kán a’ király kikiáltá az alkotmányt, a’ népképviseletet, nemzetőrsé 
g e t, esküdtszéket, sajtószabadságot stb.

Mondhatlan volt a’ nép öröme ezen engedély hallatára. Özönlött a’ ki
rályi kastély elé ünnepi köntösben, fegyvertelenül, éltetve a’ királyt. 2 órakor 
megjelent az erkélyen a’ király, szivére tette kezét. A ’ nép azt hitte: hogy 
ezzel szeretetét akarja a’ nép iránt tolmácsolni, pedig ez volt a’ jeladás arra: 
hogy a’ népre lőni kell. A ’ sűrűn egybegyült nép közé ágyuzni kezdtek öröme 
legédesebb pillanatában. A ’ haragjában óriássá nőtt tömeg erre dühösen rohant 
fegyvertelenül megtámadóira ’s azokat legázolva , fegyverüket elvette. Egy óra 
alatt az egész város tele volt barricadokkal, az utczák széliében felforditott sze
kerekből , hordókból, leszedett háztetőkből készíttettek gátak , mellyek arra va
lók : hogy a’ rendes katonaság ne mozoghasson ’s a’ nép ezek háta mögött véd
hesse magát. A ’ házak kapuit leszedték ’s míg egy részről ezeket támogatták 
fel mellvédeknek, addig ez által arról is biztosítva voltak: hogy zárgátjaik el- 
foglaltatása esetében a’ házakba bemeneküllietnek. Másutt csákányokkal tépték 
fel a’ kövezetét ’s abból emeltek sánczokat. E ’ sánczok mellett kétfelől a’ házak 
közt annyi rés hagyatott, mennyiről a’ nép ellenfeleire lövöldözhetett. Az illy 
réseket nehány elszánt férfi túlnyomó támadók ellen védve tarthatja. Többnyire 
csak a’ tiszteket vették czélba ’s rendesen találtak. Ez alatt a’ házak tetejéről 
a’ kéményeket és gerendákat, az ablakokból a’ bútorokat hajigálták le a’ kato
naságra. A ’ tornyokban félreverték a’ harangokat.

A ’ neuchateli vadászosztály ez alatt áttért a’ néphez. 5 órakor az óváros
ban kezdtek ágyuzni, a’ királyutczán a’ tanulóság küzdött a’ katonasággal. H at 
órakor foglalta el a’ katonaság a5 legelső barricadot, ’s mire elfoglalta, alig 300 
lépésnyire már a’ másik állott. Hétszer rohanta meg ezt, hétszer veretett vissza 
tőle , végre ágyút hoztak neki, ’s ezzel sem voltak képesek egy órai tusa után 
elfoglalni.

(A’ király úgy nyilatkozók : „hogy készebb magát kastélya romjai alá 
temettetni, mint egy hajszálat engedni.“ )

Egy órai hasztalan tusa után az ostromló dandár a’ néphez állott, a’ nép 
harsogó örömrivalgása mellett.

Ekkor a’ király egy proclamatiót bocsáta k i , mellyben a’ népnek azt 
Ígéri: hogy kész neki mindent me g b  o c s á t a n i  (miután ágyúval lövette) ’s 
mindent felejt, és kéri, hogy ne lármázzanak, mert felesége, a’ királyné — 
beteg. (Szegény!)

Sok helytt a’ háztulajdonosok elárulák azokat, kik házaikba menekültek, 
’s azokat a’ katonaság rögtön legyilkolá.

Egész reggeli 9 óráig tartott a’ csatázás. Ez alatt azon generált, ki a’ 
legelső lövést tetette, elfogta a’ nép, ’s ekkor egy bizottmányt küldött a’ ki
rályhoz azon meghagyással: hogy ha az idegen katonaságot a’ városból ki nem 
parancsolja, vagy még a’ népre lövet: foglyát fel fogja a’ nép akasztani!
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E ’ szóra a’ fogolylyá tett ’s hóhéraiktól szolgalelkűen kínzott polgárok 
szabadon bocsáttattak: a’ ministerinra megadatott, a’ katonaság nagy része ki- 
takaríttarott a’ városból, a’ király népe karjaiba vetette magát.

Most ez azt követelte: hogy a’ koronaörökös, ki e’ vérengzés oka volt, 
mondjon le jogairól.

Odahordta a’ kastély elé a’ csatában elesteket ’s előhivá a’ k irá ly t: hogy 
lássa, hányán estek el jogaik védelmében. A’ sebesülteket pedig behordták a’ 
királyi palotába. Innen a’ koronaörökös palotája elé vitték a’ halottakat. A’ 
nép iszonyú tömegben levett kalappal kiséré azokat, halotti dalt énekelve, ’s 
ott felrivalga: ezek a’ nép joga védelmében elesett polgárok! Szerencséje a’ ko
ronaörökösnek : hogy cselédi álköntösben ez alatt megszökött.

Az elestek száma a’ polgárok részéről 400, a’ katonaságéról 800 , köztük 
80 tiszt.

20- kán a’ nép ordaliákat tartott az árulók fölött: egy keztyűsnek, ki a’nála 
menedéket keresett tanulókat elárulta, mindenét leszórta az utczára ’s megégető, 
hasonlót tett egy örnagygyal; a’ Rajnavendéglős 300 tallért fizetett a’ sebesül
tek részére: hogy árulásáért le ne romboltassák fogadója.

Délután a’ halálra Ítélt nyolcz lengyelt szabadítá ki a’ nép, kik közül egy 
a’ német és lengyel lobogót kezeibe véve, óhajtását nyilvánitá a’ két nemzet 
egyenlő szabadsági egyesülése fölött.

21- kén délben a’király bejárta a’ várost, a’ nemzeti lobogót Mieroslawszky 
vitte előtte, kit két hó előtt a’ király, mint zendülőt, halálra ítélt.

22- kén a’ holtakat temették. Polgár és katona egy sírban nyugosznak.
A ’ király kikiáltotta magát az összes német birodalom császárjának.

MI HÍR BUDÁN?
— Az ingerültség folyvást növekszik.Bennünket csalnak! A ’ ministerium 

még mindig nincs megerősítve. A’ király 12 nap alatt nem irta  a lá , a’ mit 
megígért. Mit tesz ez? Lehet-e a’ királyról föltenni: hogy arról gondolkodjék: 
mikép adott királyi szavát megtartsa-e, vagy ne? Ki merné ezt koronás feje
delmünkre ráfogni? Az egész ország talpon van, az egész nemzet fegyverben 
áll. Debreczen , Kecskemét, Vácz, Esztergom, Szarvas, az egész Jász-Kunság, 
Szeged, Czegléd, Szentes, Győr, Pancsova, ’s majd minden nevezetesebb 
város és helység, a’ megyék nagyobb része a’ forradalom elveihez csatlakozott. 
A’ határszélek kiverték a’ katonai hatóságot, a’ főparancsnok asszonyruhában 
akart megszökni, a’ nők észrevették ős kikorbácsolták. Radeczkyt kiverték 
Olaszországból, a’ magyar katonaság a’ felkelőket segitette. Marinovics admi- 
ralt lefejezték, fejét karóra húzták; az egész világ vérben úszik, a’ forradalom 
egének futó csillagai, futó királyok, futó ministerek, szerteszét hullva monda
nak iszonyú példát a’ szomszédoknak,’s ki gondolná: hogy illyenkor a’ király 
ráérjen 12 napig azon gondolkodni: hogy beváltsa-e nyíltan adott szavát, vagy 
se? Ha a’ király személye szent, akkor a’ király adott szava is szent legyen. 
A ’ nép felnyitotta szemeit, ’s nem fél többé azon kísértetektől, miknek isme
retébe bele nevelték. A ’ király számára népének szeretete maradt hátra ; ’s a’ 
király ezt nem az által fogja m egtartani: ha a’ nép gyűlöletére kijelöltek taná
csaira hallgat.Kiben lehet saját népén kívül biznia? Ministereiben? azok fanto
mok, a’ napvilág elveri őket. Katonáiban ? Azok is megszűntek automatok, zsol
dosok lenni ’s tudnak érezni a’ hazáért, ’s hogy tudnak érezni a’ szabadságért 
is, megmutatták magyar seregeink Olaszországban. — Szövetségeseiben? Föl 
akarja-e forgatni az egész E urópát: hogy egy pár bukott minister életét pár 
perczczel meghosszabbítsa ’s koczkára tegyen mindent — semmiért? ’S illyen
kor a’ király 12 napig gondolkodik! Tizenkét napig kormány nélkül van az
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ország. Isten irgalma őrz i: liogy fenekestül fel nem fordul. Az országgyűlés, 
a’ municipiumok nem kormány többé, mert nem képviselik a’ népet; a’ mini- 
Bterium nem kormány, mert nincs megerősítve, a’ nép maga kormányozza ma
gát , ki áll itt jó t a’ holnapi napért ?

Szavaink, jól tudjuk: hogy nem jutnak el a’ király elé; ’s ez baj, mely- 
lyen segítenünk kell. Szivünk fáj : hogy a’ magyar korona a’ ködös távolság miatt 
fényét veszti ’s a’ király környezőihez bizalmunk nem lehet. A ’ magyar király
nak Budán kellene lakni, ez régen meg volt érezve, meg volt mondva; illy 
fejevett nemzet tovább nem lehetünk, mellynek királya az országon kivül él, ’s 
mig őt mézes mázos környezői azzal áltatják: hogy a’ nép boldog, a’ nép di
csérő hymnusokat énekel: addig másfelől a’ népet rabolják, törpítik, vagy bo- 
szontják ’s azt mondják: e z t a’ k i r á l y  a k a r j a  í g y ,  ’s midőn eljön az 
adósságok fizetésének napja , megszöknek a’ király oldala mellől, mint hálát
lan ebek , kiknek korpája kifogyott.

Ez nem tarthat így soká. A ’ királynak fel kell ébrednie. A ’ távolból ter
jedező moraj kezd fel-f'elzudulni. Még nem tudni: égből jön-e , vagy föld alól? 
vihar-e, vagy földindulás? Ha égből jön , villámok fognak hallani, sok nagy 
fa kidől, mi szírt ormába verte gyökerét, de a’ levegő megtisztul u tá n a ’s 
annál ragyogóbban fog kisütni a’ nap! De ha föld alól jön , akkor hol az isten, 
ki bennünket megment? ki tudja, hogy a’ megrázkódó föld nem úgy fogja le
dönteni a’ templomokat és a’ hegyek koronáit, a’ várpalotákat, mint a’ polgár 
hajlékát, mellynek gazdája vérével festette a’ küszöböt?

Csak egy szavatokba kerülne és e’ vihar elkerülné hazánkat. Mondjátok 
ki e’ szót, és a’ nép boldog lesz. Ne higyjétek: hogy a’ nép egyes emberek 
tömege. A’ nép elementum, ollyan , mint a’ tűz, mint a’ vihar, mint a’ tenger, 
melly ha föltárnád, emberi erő nem uralkodik rajta.

Mellyitek érzi magát erősnek a’ földindulástól megrázkódó hegy alatt meg- 
állan i, mellyitek akarja tenyérrel elfödni a’ kitörő volcánt, mellyitek akarja a’ 
fölháborodott tengert vesszővel megfenyíteni?

Híjába bíztok villámhárítóitokban , azok csak vonják magukhoz a’ villá
mot , de el nem ijesztik.

Legyetek a’ népnek igazságos birái. Az isten él ’s az ítélet, mit ma ki
mondtatok, lehet, hogy holnap ti rátok fog kimondatni. Legyetek a’ népnek 
igazságos Ítélő birái.

Isten szent lelke legyen a’ k irálvlyal!!!
— 28-kán éjjel Lederer főparancsnok lopva akart 31 mázsa lőport Budá

ról dereglyén a’ határszélekre leküldeni. Azonban az erélyes nemzetőrség nyo
mára jött a’ csempészetnek, ’s a’ dereglyét lefoglald: gyönyörű volt e’ tizenkét 
fiút látni, kik nyílt erőhatalommal foglalták el az iszonyú zsákmányt ’s meges- 
küvének azt előbb magukkal együtt a’ levegőbe röpíteni, mint visszafoglalni 
engedni. E ’ lőpor most a’ városi lőportárban őriztetik. A ’ ministerjelöltek rög
tön gondoskodtak róla : hogy hasonló alacsony kezeléseknek jövőben eleje vé
tessék. Mi pedig kezdjünk lassanként fogalommal bírni a’ felől: hogy mit tesz 
az , ha egy hadi főparancsnok valamit katonai becsületszavára fogad?

— A ’ múlt számban az ellenzéki kör nehány tagjairól irt czikk, mint 
f é l r e é r t é s b ő l  e r e d e t i ,  minden hosszas téren kívüli mentegetőzések nél
kül , tisztelettel visszavonatik.

CHARIVARI.
— Nem értem én ezt,  mond egyik communista a’ másiknak, ha mindent 

egyenlően felosztunk egymás közt ’s te holnap a’ te részedet mind be iszod. Mi 
lesz akkor?

— Újra osztozunk. ____________ _



444

*— Azt beszélik: hogy már Csongrád vármegye is elfogadta a’ hadi adót 
— felébül. ’S holnapután utasításba is fogja adni követeinek.

— K . . an is kitűzték a’ tanácsház kéményébe a’ nemzeti zászlót, melly 
ugyan egy kicsinyt időske lehet, minthogy ez van rá irva: Vivat Leopoldus 
secundus, rex Hungáriáé.

— Bizonyos országban a’ paraszt rendes úrbéri dézmán és szolgálaton 
kivül fizet minden telektől száz verébfejet, két itcze mogyorót, egy kupa somot, 
húsz bibicztojást, hat fonás kendert, ’s ezenfelül tartozik minden sátoros ünne
pen háromszor, egyéb napokon kétszer imádkozni a’ földesuraság életéért — 
robotban.

A pesti forradalomnál az olasz katonák tömegestül ordíták : Evviva 1’ 
Ungharia ! a’ milánói forradalomban a’magyar katonák 6000 olaszt gyilkoltak 
le. Közülök is elesett egy pár — ezer.

Édes öcsém, te is azt mondod , a’ többi is azt mondja: u t o l s ó  csepp 
vérünket a’ szabadságért! Szeretném már azt is lá tn i, a’ ki az e l s ő  csepp 
vérét felajánlaná!

Lederer úr ismét ezer puskát válogattatott ki a’ nemzetőrség számára. — 
Kend az Alvinczy ?

A’ ráczkevi pap bezáratta mind azon tanulókat, kik a’ nemzeti eocardát 
feltűzték. Hol is van csak az a’ Bedlam ?

Egy fóldesúr tavaly az éhínség idején pénzért nem adott jobbágyainak 
gabonát, pedig volt neki. Az idén pedig jobbágyai pénzért sem dolgoznak neki: 
tavaly nem adtál gabonát, most szánts magad.

Másik fóldesúr kihirdetteté jobbágyai k ö z t: hogy neki ezentúl sem déz- 
mával, sem munkával nem tartoznak. — Mind szép, mind jó ez, mondá a’ falu 
szája , de már azért csak még sem tesszük: hogy a’ fóldesurunk jószágait szán- 
tatlan hagyjuk, ha meg nem bántjuk vele, dolgozunk mi neki ezután is ; jó 
urunk volt teljes életében.

A’ corpus juris e’ napokban spiritusba téve ünnepélyes menettel fog beté
tetni méltó helyére: a’ nemzeti museum régiségtárába. A ’ szent Mihály lovát 
kétszáz tabularis ügyvéd kisérendi levett parókával. Halotti beszédet fog tartani 
a’ valahára kimúlt felett ## táblabiró, ki a’ corpus jurist könyvnélkül megta
nulta. Már most akár elfelejtse. Búcsúztatót mondand pedig felette *v fiscalis, 
ki ugyanazt tavaly — magyarra lefordító.

Egy censor nem tudott francziául ’s ezért minden franezia szót kitörült, 
a’ mi elébe akadt, irgalom nélkül. Azt mondta: hogy ötét nem lehet az által 
megcsalni: hogy az ember dolgokat i r , miket ő nem ért. — Egy másik pedig 
nem értette az uj szavakat, ’s ezért mindent a’ parizpápaiban keresett utána. 
Egyszer Döbrentei egy kéziratát bírálta. Látja e’ szót „kontár“ . Quid hoc est? 
non intelligo. Posui ipsi „kantár.“ Másutt látja e’ szót: „erény.“ Nem érti. 
Teszi helyette „remény“ stb.



445

Egyszer M .........yt felhivatja az országgyűlésről ö felsége a’ császár
ad audiendum verbum. Ez dühös ellenzéki fiú volt. Felmegy. Megjelenik ő fel
ségénél , a’ császárnál, ki is őt még csak nem is diákul, hanem németül vég
iül végig pirongatja ’s elmond neki mindent, a’ mivel egy embert meg lehet
ijeszteni. M........ y hallgat — türelmesen. A’ felséges császár elvégzi beszédét
’s várja a’ h a tás t, mit szavai a’ követre tőnek ; ez pedig egész phlegmatice azt 
feleli az egészre, megtörülve hosszú zsiros bajszát: „ n i x  t á j t s ! “

— Kaptál F e r e n c z - e m l é k p é n z t ?  kérdi egyik bécsi a’ másikat.
— Nem én
— Nesze , adok én egyet. ’S ezzel kezébe nyom neki egy — kétgarasost 

— a’ harmincz krajczár felirattal.

Egy püspöknek a’ szivét holta után bebalzsamozták. Testét eltemették a ’ 
k*i sírboltba ; szivét az sz^'ibe. A’ teste fölé illy sírfeliratot tőnek: „itt fekszik 
egy s z í v t e l e n  e m b e r . “ A’ szive fölé pedig ez t: „itt fekszik egy e m b e r 
t e l e n  s z í  V . “

Miután az ország rendei minden esetre c e n s u s t  akarnak a’ népképvise
let alapjául felállítani, tanácsoljuk, nehogy az eddigi törvényhozásban része
sültek nagy része oda kinn maradjon: hogy a’ h a t  s z i l v a f á r ó l  meg ne fe
ledkezzenek.

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
BECS. 1848. T a v a s z e l ő  12—17-kén. (Folytatás). 13-kán délben már min

den boltok zárva voltak. Belől a’ városban mérséklettség uralkodott a’ zendülés árja 
alatt is , — személy-és vagyon-bátorság tiszteletben tartatott. Épen ez mutatja, hogy 
nem értetlen tömeg igazgatta a’ fölkelést. A’ katonaság folytonosan kevesbült, ’s 
kik benn maradtak is közülök, testvéresültek a’ néppel, ’s egy csapat tüzérség — leg
első fölszólitásra — leszedte szuronyait a’ Kárthner utczában. Szabadabban lélekzett 
mindenki, bár nyugodtnak senkit sem lehetett mondani. A’ nép jogot kivánt, ’s egyes 
engedményezések szét-tépettek.

Egészen más irányzatú volt a’ külvárosi ’s vámvonalon kívüli zendülés. Ott 
nem jogot követeltek az általánosnak, hanem elrabolták egyesekét is. A’ vámvonalon 
kívül Fünfhaus és Sexhaus pedig ’s a’ Máriahülfi vonal pusztítás színhelyévé lett. 
Magányházakba törtek be, vámépületeket ’s gyárokat égettek föl; — a’ gázvilágitá- 
sokat föltépték mindenütt, ’s a’ merre csak szem nézhetett, vandali pusztítás gyászos 
nyomai voltak láthatók. A’ vámházak némán, üresen, feketén állnak; — kéményei 
kisértetien emelkednek ég felé , mint végzetünknek intő ujjai a’ múltból.

Künn a’ Glacis egészen tábori alakot öltött. Keresztbe rakott fegyverek mellett 
katonák hosszú sora nyúlik el, ’s itt-ott őrtüzek körül néhány tiszt mereng a’ tör- 
ténhetökön.

T a v a s z e l ő  14-kén. A’ boltok még folyvást zárva vannak. A’ belvárosi nép 
követelőbb lett, mint tegnap volt, ’s számos csapatjai fegyverzetien járnak fö l’s alá. 
Kezdi átlátni a’ kormány, hogy a’ dolgok állása komolyabb fordulatot vön , ’s eddigi 
rendszere mellett többé nem maradhat. Hogy a’ fegyveres tömeget megnyugtassa, 
helybenhagyta a’ nemzetőrség fölállítását, de olly kikötéssel, hogy a’ rendre ’s béke 
fönállására ügyelnie kell. — Ez által a’ népnek egyik kivánata teljesülve lön, de 
láza nem szűnt meg. Előtte még teendők hosszú sora nyúlt, mellyeknek létesítése 
szivének forró tárgya volt. Mindenfelé sajtószabadság ’s alkotmány kívánása halat- 
szott, mellyeknek meg nem adása a’ nyugtalanságot csaknem tetőpontra emelé. Ek
kor érkezik a’ h ír , hogy Albrecht herczeg a’ fővezérségröl lemondott, helyét ideig
lenesen Windisgrätz tölté be , ’s nemzetőrség alakításával a’ közkedvességü gróf 
Hoyos bizaték meg. E’ hirt 20,000-re menő fegyvertömegnek örömzaja követé. Bi
zonytalan hírek kezdtek keringeni a’ sajtó-szabadság megadásáról is, mit csak hamar 
kétségen kívülivé tett egy nyilatkozvány, mellyben a’ c e n s u r a  e l t ö r l ö t t n e k  
j e l e  n t e t e t t  ki. Az örömet leírni nem lehet. Mind e’ mellett is kijátszatott az addigi 
intézkedések garantiája . . . .  a l k o t m á n y  nem vol t .  Izgatok keltek föl, kik
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minden engedményt, mi alkotmány által szentesítve nincs, semminek nyilatkoztat
tak. A’ nép újra mozogni kezdett. Ehhez járu l, hogy M e t t e r n i c h  h o l l é t é r ő l  
s e n k i  b i z o n y o s t  n e m t u d o t t .  Némellyek azt álliták, hogy gróf Sándornak 
fehérmegyei uradalmába távozott, mások Morvaországba menekültnek hivék , ’s egy.- 
Iegujabbi hir távozását költeménynek keresztelve, benn a’ várban tartózkodását erő- 
sité. A’ zavar általános lön. Megvagyunk csalva újólag! — e’ szavakban tört ki az 
elkeseredés — Metternich benn tartózkodik, alattomban ő viszi az igazgatást, ’s bu
kása érzetében csak alkalomra vár , hogy a’ környékről összehúzandó katonasággal 
rajtunk boszut állhasson. Most jön egy leverőbb h ír , hogy Bécs ostromállapotban 
van, ’s W i n d i s g r ä t z  a’ v á r o s t  t á m a d á s  á l t a l  a k a r j a  le f e g y v e r e z n i  
’S a’ hír nem is volt alapnélküli, de jó fejdelinlink parancsa a’ kitűzött terv létesí
tését megakadályozá. Heves kikelések voltak ez alatt a' nép között. Egyes beszé
deket idézni nem tudok, de a’ nép hangulatát illy alakú beszédben vélem kifejez- 
hetőnek :

Uraim ! Ítéletére hagyom önöknek, lehet-e bizalmunk olly kormányban, mellv 
jogos kérelmeinkre nem felelt, fegyvertelen népünkre tüzet parancsolt, ’s szép szin 
alatt bennünket kézre akart keríteni. En azt mondom, nem! — Menjenek önök a’ 
Glacisra, ’s látni fogják, hogy ágyuk hosszú sora nyitott torokkal néz városunk felé. 
ügy  állnak azok ott , mint daczos ellentétei a’ kicsikart engedményeknek. Még egy
szer ismétlem, az ágyuk ellenünk ki vannak szegezve. Csak együgyü lehet most olly 
állapotban , hogy teendőit a’ jövő fejleményeitől tételezze föl. Ámulat volna elhinni, 
a’ kormány szándokának irányunkbani tisztaságát. En mint eddig, úgy most is 
hitszegőnek tartom a' kormányt ’s hitszegö kormányban — melly felelősséget sem 
ismer — bizalmam nincs. — Inditványnyal léptek föl a’ haza oltára előtt, hogy 
legyünk elhatározva mindenre , mit szabadság-érzetünktől igényelni lehet. Szán
juk magunkat végsőre, rohanjunk ki. Vagy é le t, vagy halál!!!! ’S ha a’ többséget 
indítványom megnyerni szerencsés volt, a’ k i s e b b s é g n e k  e n g e d e l m e s k e d n i  
kel l ,  me r t  e g y  v á r o s b a n  két  p á r t o t  nem i s me r e k  akkor ,  m i k o r  z sar -  
n o k i  ö n k é n y  e l l e n  t e s t v é r i l e g  e g y e s ü l n i  kel l .  — Ki jogát védni fői 
nem kel, az nem méltó rá, hogy a’ kivivőit szabadságnak osztályosa lehessen. K ö z ö s  

j  ó l - l é t ü n k n e k  e g y e n l ő  j o g a  van m i n d e g y i k ü n k  é l t éhez .  E’ jogot 
meghazudtolni nem lehet, mert a’ ki meghazudtolni vakmerő , az pártot üt hazája 
ellen, ’s a’ pártos jutalma halál!!!! Még egyszer mondom, semmi bizalom a’ kormány 
irányában, — semmi párt a’ kormány-ellenesek között.

Iilyforma hangulatúak voltak a’ nép közt tartott fölszólalások, mellyeket 
tükrözni akartam. Elkeseredve volt mindenki. A’ császári fegyvertárból lehető lassan 
osztogaták ki a’fegyvert, mi az eredménynek kijátszani akarását még inkább hitelesité. 
Felbőszülve akartak kirohanni a’ Glacis-eni katonaságra, hogy szemközt nézzenek a’ 
halálosztó ágyuk pokoli torkával. Mindenfelé élénkség uralkodott, az izgatottsággal 
párosult elhatározottság nagyszerű volt. Ez megrázta azokat, kiknek a’ kormányhoz 
juthatás megengedve volt, ’s estve felé az o l v a s ó  e g y l e t  erkélyéről ünnepélye
sen kinyilatkoztatják, hogy ő f e n s é g e  a’ nép m i n d e n  j o g o s  k i v á n a t á t  
m e g a d n i  k é s z ,  g y e n g é l k e d é s e  nem e n g e d i ,  h o g y  k i j ö h e s s e n ,  d e  
h o l n a p  k i k o c s i k  áz i k ,  ’s a’ nép  h a n g u l a t á t  a’ n é p e l e m b e n  s z á n 
d é k o z i k  k i i s m e r n i ,  h o g y  ö n á l l ó l a g  ’s c z é l s z e r ü l e g  r e n d e l k e z 
hes sék .  A’ nép megnyugodott. Éjjel ismét nagyszerűen volt kivilágítva a’ város, ’s 
fegyveres nemzetőrség járt körül az utczákon.

T a v a s z e l ő  15-kén  feszült figyelemmel várta császárját a' nép,  ’s a’ meg
jelenő fejdelmet hallatlan lelkesedéssel üdvözlé. Nem a’ szokott tisztelgés volt az, 
mit a’ rabszolgai érzés öntudatlanul tesz, — nem! . . . itt az önérzetre ébredt nép 
legjobb fejedelmének szi vböl jövő tisztelettel áldozott. N é p e  hú r a g a s z k o d á s a  
m e g l e p t e  a’ f e j e d e l m e t ,  ’s kérelmét megadni késznek nyilatkozott. Nagy nap 
volt ez Ausztria életében, mert a’ fe j d e l e m j ó  l e l k é n  m e g t ö r t  a’ t a n á c s o 
s o k n a k  z s a r n o k i  h a t a l o m - s z a v a .  — Öröm’s riadó éljenek kisérték vissza 
lakába a’ fejedelmet. Mindenki a’ jövendő nyilatkozványra várt.; Ezt azonban meg
előzte a’ magyar országos küldöttség jövetele. Nincs toll leirni a’ lelkesedést , mely- 
lyel fogadtattak. A’ nálok elébb megérkezett István nádor kocsijából kifogták a’ lo
vakat, ’s a’ nép maga vonta azt. A’ küldöttség tagjai közül legnagyobb kitüntetésben 
részesültek Kossuth és Batthyány Lajos. Kossuth nejével hintóba ül t , de az öt látni 
vágyó nép óhaja leszállni kényszerité, ’s szerencsésnek tartotta magát az, ki közelébe 
lehetett, istenesült az , ki ruháját csókjaival érinthette. A’ bécsi magyarság által riadó 
,Eljen‘-ekkel üdvözöltetett, mialatt a’ bécsi’s pozsonyi fiatalság kölcsönös csókokkal 
szentesíté a’ csak most kötött testvéri frigyet. — Minden ablak tele volt nézőkkel, 
kik fehér kendőt lobogtatva, virágkoszorukkal üdvözlők a’ küldöttséget. A’ levegő 
reszketett örömében, m i k o r  a’ r i a d ó  , É l j e n ‘-ek t u d t á r a  a dák ,  hogy 
KOSSUTH i t t  van!  A’ ,"V ivat1 ’s ,É 1 j e n‘ f o r m a li a c s a t á t  k e z d t e k ,
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hogy a’ nagy  e mb e r  üdvözlése diadalát magoknak tulajdoníthassák. KOSSUTH- 
nnk többször kell beszédet tartani, ’s megrázó szónoklatai uj borostyánt fűztek fejére, 
hangjai a’ l e l k e s ü l é s  t e n g e r é b e n  v i h a r z o t t a k  el. Az igazság soha sem ült 
nagyobb diadalünnepet, mert k e d v e s e b b  g y e r m e k e  sem v o l t  IvOSSUTH-nál 
s oha ! !  — A’ népérdek képviselőjét századunk megérté, sok méltatlanságot tűrt, 
hogy a’ jelen öröme feljogosítsa múltjának feledésére. Nejét karján tartva , megko
szorúzva ért a’ ,K ár o ly  f ó h e r c z e g h e z 1, czimzett vendéglőbe, hol szállva volt. 
E g é s z  Bécs  é l j e n ’s KOSSUTH n e v é v e l  h u l l á m z o t t ,  mit még nagyobbá 
tett az, hogy érkezésük pillanatában, Ausztriának a’ rég óhajtott

A l k o t m á n y  m e g a d a t o t t .
Alkotmánykérésre Magyarország jogositá Bécset, annak megadatását is képvi

selői megérkezésének kellett szentesíteni. Éljen az alkotmány! éljenek a’ nemes szivü 
magyarok! e’ kiáltás hallatszott mindenfelé. Fehér zászlókkal jártak békejelül a’ nem
zetőrök , sokan kalapjaikat levegőbe veték, mások szuronyaikra tlizék azt.

H á r o m  nap  és k ö r ű i b e  l ó i  35 á l d o z a t  k i v í v t a  a’ n e m z e t 
ő r s é g e t ,  s a j t ó s z a b a d s á g o t ,  ’s e z e k  k o r o n á j á t ,  az  a l k o t m á n y  
m e g a d a t á s á t .

Az egész város öröm-ünnepet ü l , ’s országgyűlési Írnokainkat üdv kiáltások 
közt vezeti utczáin. Közülök Ecsedy magyar vonásai általános tetszést aratnak. Egy 
szép hölgytől nemzeti szalag- rózsával tiszteltetik meg.

Én ismerőseim felkeresésére indultam, ’s magyar dal üté meg füleimet. Men
tem a’ hang után, ’s czélt értem. Nem győztük kibeszélni magunkat. Olly sok mon
dani valónk volt, hogy észrevétlenül szökött meg az éjfél. Egyszerre zaj hallik, hogy 
a’ Leopoldváros egész Jágerzeile-ig, faluról betódult rablótömeg hatalmában 
van. Védelemre sieténk , ’s a’ Vöröstorony-kapunál visszatérő nemzet-őrökkel talál- 
kozánk. Tólük értők meg, hogy az egész csupa tévedés , ’s égő fáklyák kíséretében 
a’ pozsonyi fiatalság jön. Mi csak hamar náluk termettünk, ’s a’ 2U0 főre mehető 
ujonan érkezettek közt ismét több ismerősökre akadtam. Nagy nemzeti lobogó ’s a’ 
Lócziak lelkesítő zenéi diszesiték jövetelöket. Éjfél után két óra lehetett,’s a’Leopold
város minden ablaka hölgyekkel volt tele, kik üdvözletül fehér kendőket lobog
tattak.

Kétszer indultunk meg, hogy bemenjünk a’ belvárosba. De meggondolva Bécs 
lakosainak helyzetét, kik most harmadik éjt kénytetének át virrasztani, föltételünk
től elállónk , 's a’ leopoldvárosi ,B á r á n y h o z 1 czimzett fogadóba szálltunk be, ’s a’ 
városba menésünk idejét reggeli 8 órára határoztuk. A’ polgárság részéről lelkesen 
üdvözölteténk, mire többek közt A n d o r f y  tárgyavatottsággal lélelt.

T a v a s z e l ő  16-kán. Polgárok hosszú sora nyúlt előttünk. Köztük nvilt 
számunkra ut a’ városba mehetésre. Minden ablakok nyitva voltak , ’s kendölobog- 
tatással üdvözölteténk. Cameliák, koszorúk, nemzeti szalagok hullottunk alá, ’s rend
kívüli örömöt szült az élénkség, mellyel a’ fiatalság mindegyike azt magáévá tenni 
iparkodott. Mire az egyetem piaczára értünk, remegtek a’ kalpagok az egymásra hal
mozott ajándékkoszoruk alatt. I t t  S z a r v a d y  a’ magyar országgyűlési Írnokok ne
vében lelkes beszéddel üdvözlő az egyetem növendékeit, ’s a’ magyar Pármániták 
kitörő örömmel szoritgatták kezeinket. Az öröm , mit megjelenésünk okozott, 
csak a’ szemekből sugárzott. Vivátokkal nem üdvözölhettek, mert ő fensége kijöve
telére vártak, ’s illyenkor mást éljenezni nem szabad. Többektől haliám — pedig 
szép hölgyektől — hogy virágkoszoruk lehajitásával alig tudták korlátozni a’ lelkese
dést , melly egész erejében csak örömkiáltásaik közt nyilvánulhatott volna. — Mi 
megértok a’ szemek üdvözletét is , a’ virág-emlékek tanúi szives fogadtatásunknak, 
egy koszorú darabját most is kalapom mellett viselem. Számos zászlókkal megtisztelve 
tértünk vissza a’ Bárányhoz , honnan kiindulunk.

Utánunk — déltájban •— ő felsége mutatta magát népének. Hangos öröm- 
riadások kisérték mindenütt. Lépteit nem követhetém, hazám ügyei a’ . H a t t y ú 
hoz'  czimzett casinóba hivtak. Itt tartott conferentiát a’ magyar országos küldöttség. 
Kossuth folszólitására a’ termet oda hagytuk, hogy az ország képviselői magok közt 
tanakodhassanak. Lenn kétfelöl megyei hajdúk, másfelől egész a’ várig utat képző 
nemzetőrök vonultak. Roppant néptömeg várta a’ küldöttség megindulását.

Egy óra tájban meg is indult az, ’s a’ tömeg Batthyányi első magyar mi ni s -  
te m e k  kiáltá ki. Gyalog mentek a’ várig. Kossuth Lajos ’s Teleki László fölemel
tetve mutattattak be a’ kiváncsi tömegnek. A’ küldöttség fölment ó felségéhez, mi 
a’ vár-udvaron maradtunk, bámultunk a’ kiszegszett ágyukat , ’s ő fenségét ’s József 
föherczeget éltettük, ez utóbbi István karjain mutatta magát előttünk, ’s távozónk.

Kossuth a’ Károly fóherczeghez czimzett vendéglőnél roppant néptömeg jelen
létében , először magyarul , majd németül fejezé ki az eredményt. Sokkal távolabb 
voltam, hogy sem megérthettem volna. Mint másoktól hallom, csak reményt tudatott 
a’ néppel , melly valót óhajtott hallani.
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Újra a’ városban jártunk szét. Az írnokok jónak látták néhány polgár felszólí
tására Czapka polgármester házára rontani, hogy őt ünnepélyesen lemondásra bír
hassák. Ez általános kárhoztatást vont maga után , mert az alkotmányos léttel mint 
erőszakos támadás, nyílt ellentétet képezett. Hófon mentek keresztül, ’s itt én elfog- 
laltatásom miatt lakomba fölmenni kénytelenittetvén, az egésznek tanúja lehettem. 
Mondják , hogy még idegenek lakába is kivont karddal rontottak be a’ polgármes
tert fölkeresendők. E’ tény sokat ártott . . . .  az indulat hevét mérsékelni nem tudás, 
belátás hiányát föltételezi.

Estve felé újra a’ ,Hattyúhoz1 gyülénk. Bónis — Szabolcs követe — lelkes be
szédében tudtul adta, hogy olly ponton állunk , hol kivánataink közül helybenhagyva 
semmi sincs. A’ lehetőségek tekintetéből csendességet ugyan, de éber vigyázatot ’s 
mindenre készen létet ajánlott. — Lelkünkre sötét sejtelmek borultak, kilencz óra 
felé számosán összegyülénk, készen minden történhető események fölfogására. Állá
sunkról t-udakozolódtunk. Huszár Antal, Gróf Bethlen ’s Festetits Miklós megnyug
ta tó ig  válaszoltak , mint szinte Bónis is , ki tudtunkra adta, hogy a’ főpontok elfo
gadva vannak, ’s csak stylaris módosításokkal foglalkoznak. Éjfél körül Bónis fól- 
szólitása következtében távoztunk, de az utczán őrködni hon-atyáink fölött, nem 
szűntünk meg.

T a v a s z e l ő  17-k é n  reggel újólag a’ Hattyúban valánk. Ezalatt Pozsony
ból uj küldöttség érkezett a’ bécsi események kipuhaíolására, ’s kijelenté, hogy ott 
a’ végelkeseredés határzottságával készülnek feljövetelre, jogos kivánatainkat — ha 
máskép nem lehet — fegyverrel is kivivandók. Ekkor jön az örömhír, hogy ő fel
ségétől a’ kivánatok szentesítve, ’s B a t t h y á n y  mi n t  e l ső m i n i s t e r  f ü g g e t 
l e n  ’s f e l e l ő s  m a g y a r  m i n i s t e r i u m  a l a k í t á s á v a l  m e g b í z v a  van.  
Örömünkben egymást öleltük át.

A’ küldöttség eljárt a’ rábizottakban, ’s hazamenetele idejét délre tüzé ki. Az 
ifjúság hivatalos volt az elesett áldozatok temetése ünnepélyesbitésére, ’s miután ezt 
nem teheté, Szarvadi által tudtára adta a’ felhivóknak, hogy szent kötelességek haza 
hívják az ifjúságot, de a’ tiszteletet is lerójja az által, hogy a’ holtakat tisztelete je
léül meglátogatja. A’ búcsú érzékeny volt. Ölelések ’s csókok közt távoztak a’ gőz
hajók felé. Nemzeti zászlókkal voltak ezek díszítve , — ’s egyik gőzösbe a’ fiatalság, 
másikba a’ küldöttség belépvén, ágyúdurrogások közt távoztak, hogy megvigyék 
Magyarországnak ezen örömhírt , melly a’ független hazának minden gyermekét sza
badabbá ’s egyenlővé teszi. P a p  K . . . . Gábor.

J L z  elhatározó perez itt van. Midőn e’ sorokat Írjuk, 
éjfél van , a’ szabadság tere tömve van néppel, melly ri- 
vallja: fegyverre, fegyverre! Fáklyavilágnál olvassák föl 
a ministerek a királyi kegyelmes leiratot, melly tud
tunkra adja: hogy a' király adott szavát nem akarja be
váltani. A' nép rivallja : Megcsaltak bennünket, fegy
verre, fegyverre! A1 harangokat félre akarják verni. — 
Most vagy soha! ezen szavakkal végzi beszédét az egyik 
minister. Ki kell hirdetni az országban: hogy a’ haza ve
szélyben van. Itt vannak késedelmeskedésünk keserű gyü
mölcsei. Mindennap hinni, mindennap megcsalatni és 
mégis mindennap újra reményleni! A’ végső perezre jutot
tunk. Ki fog a' polgárvérröl felelni, melly a* vakhit miatt 
omolni talál ? Egyetlen reményünket még a’ nádorban he
lyezzük. Kiviilecsak az isten és a kétségbeesés velünk. — 
Szegény hazám r szegény hazám ! — — — — — — 

Apr. 1. Vége az aggodalmaknak. A’ király mindenbe 
beleegyezett. A’ ministerium fel van állítva. Egy óra óta 
mindenütt béke és rend.
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PÉCS, mar t .  20. A’ világmozgalom elvcsatában nyilatkozik; ’s keresztül rezgi a’ meg- 
ifjodott Europa minden üterét. Az ó és uj világ szerepet látszanak cserélni. Mig ez 70 éves őszként 
fejét hitetlenül rázza a’ roppant súlvu események villámszerű egymásutánja felett, addig az — 
pezsgő vérü ifjúként, a’népszabadság zászlójával kezében, merészen keresztül ront a’ megcson- 
tosult százados szolgarendszeren, romain rögtön a’ „testvériség, egyenlőség és szabadság“ örö
kös palládiumát felállítandó. A’ békés forradalom rángásai nálunk tegnap-előtt nyilatkoztak 
először. A’ reform tricolor-zászlója kitüzetett elsőben is a’ nemz. casinóban, később a’ városhá
zán , megyei ’s több középületeken. A’ városi tanács, clubbok és megye a’ mozgalom élére áll
tak. Tegnap a’ főtéren népgyülés tarta to tt, mellynek hozzájártával a’ tanács elfogadta a’ 12 
pontot, a’ polg. őrsereg rendezését választmányra bikta (a’ beiratás ma és holnapra kitüzetvén), 
a’ kétfejű sas helyébe magyar czimert, a’ sárga-fekete szin helyébe a’ nemzeti háromszint tétetni 
rendelé, mi rögtön foganatba is véteték; valamint azon határozat is, hogy a’ kitűzött helyeken 
polgárkatonaság tegye a’ rendes szolgálatot. Fiatalaink ’s tanulóink pár nap múlva fegyver alatt 
állandanak. Este a’ megyénél tartatott gyűlés, hol több szükséges rendeletek mellett, az eddigi 
követek visszahivatván, helyöket, a’ nép kiváuatával megegyezőleg ’s rögtöni választás folytán. 
Majthényi József és Perczel Miklós pótolandják. Este az egész város ki volt világitva. Örömit
tas nép hullámzott az utczákon ’s a’ kiütött tűzveszély daczára legkisebb rendbomlás és zayar 
nem történt. Mindezen olly váratlan ’s mégis lelkünk legmélyebb mélyéből óhajtott reformok
nak korszerű előpostáinak tekinthetők az ellenzéki népies tánczvigalom, K á z m é r  napján 
az ellenzék lakomája és Mihálovich Imre elnökük által szinte az nap tartott igen fényes táncz- 
estély, mindezeknek koronáját tevén Mihálovich Károlyné, szinte ellenzéki modorban adott 
böjti tánczestélye.

Örömlelkesülve nézünk a’ legszebb jövő elébe, minden honfikebelt egy szent óhajtás rezg- 
vén át, hogy jelen békés forradalom sikerdús és áldáshozó legyen a’ századokon keresztül any- 
nyira zaklatott szegény magyar hazának ! Z ö l d S á n d o r .

PÉCS, mar t .  22. Épen ma egy holdja, hogy a’ nép-mozgalmak nagymesterei, a’ pári
sink, kitüzék a’ népszabadság zászlóját. Azóta a’ forradalom hullámai elgyürüztek az ó világ majd 
minden nemzetei felett, mig a’ villámsebességgel rohanó habok, megtörve az északi óriás jég- 
pánczélján, másfelől a’ moslimek érzéketlenségén , ismét a’ rend és béke medrébe visszatéren- 
denek, nyomain mindenütt a’ rendithetlen világszabadság diszlő virányait teremtvén. És az éret
lennek gúnyolt nép , a’ durvának tartott tömeg, a’ túlzónak elnevezett fiatal nemzedék, férfias 
nyugodtsággal, mondhatni eszélyességgel, becsületesen végzé be a’ nagy munka fáradalmait. 
Nagy mestereink meg lesznek elégedve tavitványaikkal. — Városunk polgárai's mindenrendú la
kosai, főleg pedig a’ tanuló ifjúság példás erélyességet's rendszeretetet tanusitának. Azon vészes 
liir, miszerint az izraeliták iránti ellenszenv erőszakos lépésekben fogna nyilvánulni, hála isten 
meghiúsult. — Uraim, polgártársaim! Az európai nemzetek vére nem áldoztatott fel a’ szabad
ság oltárán , egyedül kedyes énünk vagy egyes casták végett. A’ népek az ö s s z e s  e m b e r i 
ség  boldogságáért küzdöttek. Ha pedig méltányos oka van panaszaitoknak, őrködni fog felettetek 
a’ teljes méltóságába visszahelyeztetett törvény, ’s orvoslást szerzend általatok ’s választottaitok 
által. A’ nemzeti polgári őrsereg , melly keblében bírja a’ tanács- (mellynek erélyes tagjai épen 
tegnap, buzdító például, megkezdék a’ rendes éji őrködés szolgálatát), az egész tanuló ifjúság-, 
polgárok-’s oklevelesekből egyesült honpolgárokat, kötelessége szerint fentartandja az eddigi 
csend ’s nyugalmat. Hiszünk a’ szent szabadság nemtőjében , hogy a’ fenérintett czélba vett re
trograd lépés nem fogja beszennyezni a’ diadalmas haladás szűz zászlóját.

A’ tanulók hazafias érzelmeit, mellyek vidékünk minden honpolgárában egyenlőn nyilat
koznak, szerencsésen tolmácsolá egy örömdal, szerzője T ó t h  K á l m á n  tanuló.

Az átalakulás ünnepelt férfiai, Batthyányi Lajos és Kossuth arczképeik számos példányok
ban kelnek nálunk is. De ki is lehetne napjainkban olly közönyös, hogy honfiörömét legalább 
azzal tanusitni ne igyekeznék, miszerint az első független nemz. ministerelnök, valamint Ma
gyar- ’s Erdélyország újjá teremtőjének arczképeit, hogy úgy mondjam, házi istenei közé sorozza.

Végül baráti kérelemmel fordulok levelező-társaimhoz, felszólítván őket, hogy a’ dicsőén 
kivívott szabadsajtó folytán , közléseiket saját nevökkel jegyezni szíveskedjenek. Idigyjék önök, 
bármelly igénytelen név nagyobb jelentőséget fog adni czikkeiknek, mint valamelly hetekig fa
ragcsált’s azért mégis többnyire élcztelen álnév. Vagy ezentúl is a’ szerkesztők felelőssége alá 
akarunk bújni ? Z ö l d S á n d o r .

U. i. Chiabay társasága tegnap kezdé meg előadásai cyclusát „Senneterre marquisnőuvel, 
szépszámú közönség előtt. Szives fogadtatásuk az elejtett nemzeti szinügy felemelkedését re- 
mélteti.

GYŐR, mar t .  16. Megünneplők tegnap a’ felirás tárgyában mind a’két tábla egyhangú 
egyetértését, a’ nélkül, hogy annak szentesítését Bécsből meghallottuk volna, de mi nem is vár
tuk azt, mert tudtuk, hogy egy nemzet, minő a’ magyar, ha a’ pártoskodás ördöge szét nem 
vonja, — mindenható ; tudtuk azt, hogy a’jó király meg fogja hallani népe kiáltó szavát, melly
nek odáig hatását eddig gátolni tudá a’ gyalázattal bukott vén minister. Mind a’ mellett feszült 
kebellel vártuk a’ küldöttség eredményét, egész nap tudakolódásban múlt, a’ nélkül, hogy 
megnyugtató hirt kaptunk volna. Hölgyeink is feltüzék a’ nemzeti szalagokat, részint a’ kebelre, 
melly alatt a’ honszeretet olthatlan tüze lángolt; részint hajékeik közé. Este szinházban az egész 
kar ódon magyar öltönyökben a’ szózatot éneklé. A’ ház teljesen kivilágítva , ’s három szin 
szövetekkel bevonva.Felvonások közben a’ közönség ismétlé ezen magyar szivböl eredt, ’s ma
gyar szívbe ható nemzeti hymnust.

Ma r t .  17. Mai nap az átalakulás forradalmi szinü napjai között a’ legélénkebb, a’ leg
zajosabb volt, folyvást gyüléseztünk és csoportoztunk. Délelőtti 10 óra után Keresztesi Amb
rus , a’ múlt napok eseményeiben olly szép részt vevő fiatalságnak az akadémiai nagy teremben



köszönetét nyilvánítván, felszólitá sérelmei és kivánatai összeszedésére, kogy az átalakulás uj 
korában ne nyomja semmi a’ kedélyt, mellynek előbb orvoslását a’ gyámság alattiság gátlá , — 
szives közbenjárását ajánlván főigazgató urnái az e’ végre megbízott választmánnyal a* feltett 
pontok orvoslására ’s illetőleg kinyerésére. 11 órakor a’ tanulók csoportosan járták be a’ várost, 
de fegyver és bot nélkül, üldözőbe véve a’ sasokat és sárga- fekete szineket. Kövid idő múlva 
még a’ sóház előtti korlátok és katonai őrhelyeknél a’ fakópenyek is mind befestettek. A’ sasok 
az & magasságukból, akár ex offó, akár csak műkedvelésből voltak ott, lerepíttettek még, csak 
egyetlen egy van az őrtornyon, mellyet csupán a’ roppant költséggel járó leszállítás menthetett 
meg kétfejű rokonai sorsától. — Délután 2 órakor a’ redouteépület teremében közönséges nép- 
gyűlés tartatott, hol legelőször is a’ polgári őrsereg és vadászosztály, megértve az idő szavát, 
egyesülésre barátságos kezet nyújtottak. Mit pár év előtt annyi fáradozás, annyi jó szándék nem 
birt kivinni, most egy szóra egy hanggal elfogadtatott. Azután organisáltatott a’ nemzeti őr- 
sereg, Győr minden rendű lakosaiból. Az academiai tanulók szinte az őrsereg tagjaiul iraták 
be magukat. Egy állandó választmány neveztetett k i , a’ csend és rend fentartása körül intéz
kedni. A’ tanulók részéről ennek élére közszeretetben részesülő tanáruk Karvasy Ágoston vá
lasztatott. A’ polgárságnak pedig parancsoltatott az nap délutáni 4 órára diszöltönyben fegy
veresen megjelenni. A’ gyűlés 3 órakor eloszlott. A’ határozott időre az összes fegyveres polgár
ság megjelenvén a’ nagy téren felállott, •— közepére fogadván a’ most először egyesült vadász 
osztályt, mire a’ nagyszámú néző közönségtől, a’ szép egyetértés elismeréséül, zajos éljennel 
iidvözöltetett. Azután az egyesült polgárság az őrhelyeket a’ bel- és újvárosban ’s a’ majorok
ban átvette. Ez éjjel már az utczákon számos őrök czirkáltak, mit az eseményekrőli balfogalom 
terjedése, ’s ennek következményeitől a’ kihágásoktóli félelem okozott. Mindenfelől a’ szózatot 
éneklik, — a’ hol pedig zenét hallunk , ott Bákóczy-induló játszatik.

Mar t .  18. Ma ismét gyűlésünk volt. Vas Gerebentől a’ posonyi újdonságokat hallottuk 
meg, egyéb nevezetesb tárgy nélkül. Az utczák sarkain csendre és rendre intő proclamatiók ol
vashatók. Minden egyházról, köz-, nyilvános és társasági épületekről a’ 3 szinti lobogó leng, 
első adott példát a’ székes egyház , több helyen magánosak is kitűzték már. A’ mitől előre tar
tottunk , a’ hetivásári parasztzavargásból mi sem lett. Nagy része a’ falusi honoratioroknak 
sem tudott semmit a’ dolgok ezen uj fordultáról. Mint hallom, a’ lelkészeknek meghagyatott, a’ 
hamis apostolok tanai megelőzésére, a’ szegény földmives érdekében olly buzgón működő or
szággyűlés iránt a’ bizodaímat növelni; és az egyenlőség ’s szabadságról terjedt balfogalmat ir- 
togatva, annak helyes értelmét kimutatni.

M a r t .  19 Ma kapta meg az academia az egyetemi tanulók petitióját; a’ benfoglalt pon
tokat keblük egész rokonszenvével felkarolták., ’s még némellyekkel bőviték. Az egyetemnek 
országgyűlésen képviseltetésérőli pont egy kis discussiora adott alkalmat. Fölhozatott ugyan
is , hogy a’ jövő országgyűlés a’ nemzeti képviselet alapján fog szerkesztetni, hova az egyetem
nek mint kasztnak képviselést kérni ellenkezik a’ tiszta képviselet elvével. Ellene ezen oknak 
felhozattak a’ német egyetemek, — de megfeleltetett : mikint ott még rendi alkotmány létez, 
hova igen is beillik, mint beillett volna nálunk addig, mig ott osztályok és rendek képviselői 
ültek. A’ többség pártolá a’ képviseltetést. Ma szóllittattak fel a’ tanulók is őrtállásra és éji 
czirkálásra. Színházban este „Törvénytelen vér“ adatott Hiadortól. Hazánk szinbirálójának kü
lönös gusztusa van : mig ,,Könnyelmüek“-re nem átallotta veszett neveért a’ kárhoztató Ítéletet 
kimondani, addig jelen darabot előre kürtőié, — pedig liiában, aunak a’ bíráló választmánynak 
meglehetős Ízlése van.

Mar t .  20. Holnap megyegyülésünk lesz. Különféle hirek szállonganak az előjogokat 
vesztett nemesség nagy számmali megjelenéséről. Az őrállomások megkettőztetnek, az aggoda
lom mindenfelé nagy. Éjjel minden lépten nyomon czirkáló őrök, catholicus papok, ügyvédek, 
tanulók, minden ép kezű lábú ember a’ csend és rend fenntartásán működik. Ma már Petőfi 
„nemzeti dalát“ is betanultuk és énekeljük.

Mar t .  21. Felébredtünk a’ rettegett napra, melly napról jósoltatott, hogy kő kövön 
nem maradand Győrnek az ő városában. — Gyűlésre elhatároztuk nem menni, — ki tudja, mik 
történendnek ott! ? — Megjelent a’ gyűlés órája, ’s még a’ rettegett véres szájú nemes ember
nek egyetlen egy példányát sem láttuk; bizonyosan egyszerre jőnek, sugdosták. — Történjék 
bármi, a’gyűlésre bemegyek szemtanú lenni az otttörténendőkről. Helyettes első alispán elnöklete 
alatt a’ gyűlés megkezdődik, — csendesség minden oldalról, — az egyházi rend ’s a’ volt ellen
zék nem jelent meg, hallgatósággal azonban a’ terem zsúfolásig volt. Fölolvastatnak a’ követi 
jelentések, — néha néha egy vontatott éljen, és semmi egyéb. Szerdahelyi másod követünk le
köszönt , néhány Kalóczyt éltető kiáltás után , elnök kijelenté, mikint a’ pár hét múlva bevég- 
zendő országgyűlésre most már ne válasszunk követet; mi helybenhagyatván, a’ gyűlés szép csen
desen eloszlott. Bejött ugyan egy két vidéki nemes atyánkfia, de> azok igen békeszerető embe
rek voltak, oka könnyen megfejthető : lejárt kora a’ korteskedésnek ’s vele a’ 3 huszasos vok- 
soknak. Gyűlés után egytől hallottuk : „jól van ez igy, legalább nem játszanak ki bennünket 
többször a’ teátromban.

Mar t .  22. és 23-ika újabb mozgalmak nélkül múltak el. Az elterjedt álfogalmakróí 
mint fültanu győződtem meg. Megálltam egy csoportozat mellett, azonnal egy az ott ácsorgók
ból megszólít; „ugyan mi lesz ennek a’ vége“ — „ne búsuljon bátyám, jó!“ mondám én neki; 
mielőtt többet szólhattam volna, folytató : „hiszen igaz, hogy a’ szegény embernek földeket 
osztogatnak majd, de még is tartok valamitől.“ Ezt városi embertől hallottam ! értesitém őt rö
viden a’ dolog mibenlétéről, de ö annál elégedetlenebb le tt, ’s nézte áhítattal a’ szomszéd 
házról kitűzött nemzeti lobogót, hol ezen felírás volt olvasható : ,,A’ haza mindnyájunké.“ Vall
jon nőm ezen felírás támasztotta-e benne a’hitet? Mások meg a’faranczia jókabenusoktól félnek. 
Egyébiránt már lassankiut elcsendesedünk. T á r a y B.
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A’ VILÁGHÍRŰ

MARTINOVICS
ÖSSZEESKÜVÉSI PÖR RÉSZLETÉÉ

(Vége.)

IVIinden kivégeztetéskor egyszersmind a’ kivégzettek pőréit is elégették!
Mindnyájukat úgy ismeré a’ világ, mint becsületes, tiszta jellemű 

férfiakat, kikhez a’ véteknek gyanúja sem férhete.
’S a' nemzet látta őket meghalni — nyugodtan, mind végig állha

tatosan , nemes elszántsággal.
’S a' nemzet hallgatott ’s még csak haláluk okát sem merte kérdezni.
A’ nemzet hallá legjobb- fiainak halálkiáltását ’s nem ébredett föl rá.
A’ kemény föld megitta kiomló vérüket ’s nem kapott lázt tőle, nem 

rázta le a’ hátára rakott palotákat.
Volt-e anya valaha olly érzéketlen fiai iránt, mint a’ régi boldog 

Magyarország?
Semmi vétek nem mondatott ki rájok, ’s mégis megölettek.
Kinek van kedve az elmúlt boldog időket menteni ?
Áldjátok az istent: hogy el hagyta őket múlni, áldjátok az istent: 

hogy sírjaikat betemette. A’ spanyol inquisitio, a’ velenczei sohajhidak, 
a’ réztulok, a’ templariusok kiirtása, ar székelygyilkolás. Ne emlegessé
tek a’ múlt időket í

A’ többi 46 fogoly ítéletei nyomtatásban adattak ki. Ez volt az 
egyetlen oklevél, melly az egész perből napvilágot látott.

V u r m a n  bazini polgár, ki egy lakománál a’ papság túlságos ha
talmáról ’s a’ király fiatal éveiről beszélt, 100 botra ’s négy évi fenyitőházi 
munkára ítéltetett.

Több más elfogatott minden ítélet nélkül elbocsátaték.
29
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Fodor, körmendi plébános szinte clbocsáttatott ’s ezenfelül szombat- 
helyi kanonok lett.

Mindezek mvsteriumok, miknek homályába belátni nem lehet.
Martinovics Ítélete l e g e l ő s z ö r  hozatott, pere első volt ’s először 

vétetett föl a’ hétszemélyes táblán, ’s ez a’ királyi tábla Ítéletét annyiban 
élesítette: hogy az általa fölállított társaság 4 főnökének kivégeztetését 
végig kelljen néznie. Tehát a’ hétszemélyes tábla már előre tudta : hogy 
e’ négy embert vétkesnek fogja találni ’s halálra itélendi, m i e l ő t t  pő
r é i k é t  l á t t a  vo lna !

Ugyanezen tábla felségsértésnek veszi: ha valaki ollyan iratokat 
készít, mik felségsértést vonnak magok után. Hisz nem az írásban, ha
nem a’ tettben, legyen az végrehajtott, vagy elkövetendő, van a’ felség- 
sértés. Az irás csak bizonyítvány a’ tettről; bárki irhát a’ respublicák 
czélszerűségéről, alkotmányreformról, a’ nélkül: hogy az által törvényes 
fejedelmét megsértse. Az ember lehet igen jó polgár, igen hűséges job
bágy ’s e’ mellett imádhatja az Icaria eszméit. A’ philosophia olly privát 
passió, mellvnek gyakorlatától senki sem tilthatja el az embert, ’s nem is 
szabad eltiltania, mind addig, mig az elmélet terén marad.

Hisz igy legelső könyv volna a’ biblia , mit ki kellene az országból 
küszöbölni, mert ez ugyan nem sokat hizeleg fennálló alkotmányainknak, 
’s nehéz volna benne megtalálni azt az eszmét, melly nemes és paraszt 
között különbséget teszen.

A’ Krisztus mindenkit egyenlőnek mondott. De hiszen keresztre is 
feszitették érte.

H a j n ó c z y  Ítéletében az találtatott nehezítő körülménynek, hogy 
érettkorú volt, Szolárcsikéban az: hogy fiatal. Amannál nincs jobbulás 
lehetsége, mert megrögzött a’ bűnben, emennél nincs remény: hol a’ 
bűn olly korán mutatkozik.

Oz ítéletében nyilván kimondatik: hogy a’ társaságba be nem állott, 
a’ jeleket el nem fogadta, ’s mégis el Ion Ítélve. Miért? Mert esze volt? 
Mert nemzete szerette őt, mert csillaga volt a’ nemzet egének, mellyet 
el kelle oltani ?

V é r s é g i  ítéletében felhozatik: hogy a’ marseillei indulót zenére 
tette. Tehát az ítélő birák nem tudták : hogy ki szerkesztő a’ marseillaiset? 
vagy talán nem akarták tudni? Nagyon mulatságos, mit ez indulóról a’ 
nagyméltóságu urak véleményeztek, azt mondják! hogy ez igen sértő ki
fejezéseket foglal magában, hogy ez arra van szerkesztve, mikép lázadást 
gerjeszszen ’s a’ népet a’ király és ország ellen fegyvert ragadni zendítse. 
Tehát ezúttal a’ mi táblabiráink mint zeneműbirák is szerepeltek, mellyre 
rendkívüli hivatásuknak kelle lenni, ha azt sem tudták: hogy a’ marseil
laiset nem magyar ember találta föl!

L ä n d e r e r  (a’ most élő nyomdatulajdonos nagybátyja) Ítéletében 
nevezetes az: hogy a’ királyi tábla fölmenté a’ halálbüntetés alól, a’ hét- 
személyes pedig halálra Ítélte. Hallatlan eset: hogy a’ legfelsőbb tábla a’
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legmagasabb büntetésig menjen, ha ugyan büntetésnek szabad e’ halál 
osztogatást nevezni.

S z m r e t a n o v i c s o t ,  e’ húsz éves ifjút szinte fölmenté a’ királyi 
tábla, a’ hétszemélyes pedig, hol maga a’ nádor elnökölt, mit tennie, 
mint érdekelt félnek nem lett volna szabad, mert igy biró és vádló volt 
egy személyben, halálra Ítélte; ’s hivatkozott nála sz. István decretuma 
15-dik czikkére. Es e’ czikk nem halált, hanem számkivetést itél.

Szinte halálra Ítéltettek, daczára enyhítő körülményeiknek,Súlyovszki, 
Kazinczi, Szabó, Szlávi és Uza. Vétkük volt: hogy a’ catechismust látták 
és fö l nem  adták .  Hogy nem voltak árulók! Halljátok ezt! Halálra 
ítélik a’ becsületes embert azért, hogy nem tudott semmirekellő lenni. 
Halálra a’ Szlávi és Laczkovics testvéreket: hogy testvéreiket el nem 
árulák. Hát mióta tanították apportírozni a’ becsületes magyart: hogy 
hegyes orral szaglálja a’ rejtett véleményeket, kapjon fel minden elejtett 
szót, lopja ki a’ meggyőződést az emberek szivéből ’s fusson vele ahoz, 
kinek orvét nyakán viseli? Mióta merik nyíltan kimondani: hogy az áru
lónak fizetése jár ? ’s mióta büntetik halálra azt, a’ ki hallgat? Hiába ke
resitek e’ tény igazolására a’ törvényt! azon vastag könyvben, mellyben 
czikkely czikkelyre van halmozva, egymásnak ellensarkai, észak és dél ’s 
minden, a’ mi e’ kettő között van, feltalálható; ez Ítélet igazolására nincs 
ottan egy is.

R o s t y  Pál ítéletében azt mondja a’ hétszemélyes tábla: hogy min
den, bárminő reformra egyesült társulat tiltva van törvényeink által. Illyen 
törvény Chinában sincs, Muszkaországban sincs, de még a’ Corpus juris- 
ban sincs.

R o s t y  P á l  ítéletén túl megszűntek a’ halálbüntetések, kiknek 
pőre eddig fölvétetett, különbség nélkül mind halál mondatott rá. Ezen
túl mindenkire börtön.

Tán a’ legelsők voltak a’ legvétkesebbek?
Oh nem. Hisz ezt előre tudni nem lehete, ez csak a’ vizsgálat után 

jöhetett napfényre.
Túrós, Abafi, Jancsics, Laczkovics László, Rosti János, Ujgyörgyi, 

Bocsányi fölmentettek.
Miért mentettek föl ezek , miért ítéltettek el amazok ? a’ status tit

kaiba tartozik.
Az első kivégeztetés megtörtént. Mindenki, maga a’ királyi tábla, 

melly őket elítélte, azt hitte az utósó perczig, hogy az ítélet nem fog 
végrehajtatni.

Mondják: hogy a’ septemviratus bíztositá róla a’ királyi táblát: hogy 
kegyelmezési jogával enyhíteni fogja a’ csak ijesztésül szolgáló ítéletet.

Azonban adott szavát meg nem tartá, daczára annak: hogy elnöke 
teljes hatalmú királyi herczeg volt. Az adott szó megszegése egyébiránt 
nem példanélküli háromszáz év óta honunk történetkönyvében.

Ekkor történt: hogy a’ királyi tábla annyira meghasonlott a’ hétsze
mélyessel: hogy elnöke Ürményi, személynöki hivataláról le akart kö-

29*
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szönni, miben csak az által gátoltatott meg: hogy a’ király őt leköszönése 
előtt kitette hivatalából.

Ez idő óta a’ k. tábla senkire sem hozott halálos Ítéletet, méltó saj
nálatára az illetőknek; kik épen az ezután következőket vették különösen 
czélba; köztük Abafit és Bocsányit.

Kár volt végig nem várni, míg valamennyit elitélik, ’s akkor kez
deni meg a’ nyakaztatást.

Vagy akár a’ királyi táblát magát is lenyakaztatni.
Példanélküli volna tán ?

Két hó múlva ez események után a’ nádor, Sándor főherczeg, irtó
zatos halállal múlt ki Bécsben. Tűzi játékot készítetett, — a’ lőpor meg- 
gyuladt ’s a’ rakéták úgy összetépték és égették testét, hogy belrészei ki
látszottak.

így élt- még iszonyú kínok között 36 óráig.
így halt meg Julius 12-kén két órakor 1795-ben.
,,Ha a’ Styxen túl az elköltözött lelkek társalkodhatnak még egy

mással, szeretném a’ kivégzettek ’s birájuk, a’ főherczeg közt tartott be
szédet hallani.“ így szól egy azon korból fennmaradt kézirat.

Ezek történtek ezelőtt ötvenhárom esztendővel azon a’ földön: hol 
mi most a’ szabadság lobogóit hordjuk végig.

Síró nők, siró árvák jajgatása hangzók le az ablakokból, mikből 
most tarka szalagokat lobogtat a’ szél, sápadt arczok vonultak végig az 
utczákon , fal mellé húzódva, félve, egymást kerülve, hol most életvi
dám nép forr, egymást testvérileg köszöntve , ölelve.

Rideg, vadidegen hadjárta a’ téreket, gépi kopogásával döbbentve 
az ébredezőt, hol most szabad önakaratú nemzetőrség tartja föl a’ rendet, 
köztük legismertebb barátink arczai.

Ártatlan honfivér omlott a’ piaczon, siket jajkiáltás vegyült 
a’ lég közé, hol most diadaláldomás vörös bora ömlik ’s éljenkiáltástól 
reszket maga az ég — örömében.

Áldjátok az istent, ki a’ múltat eltemette ’s megfordítá az idők fo
lyását — ’s ne átkozzátok azokat, kik már sírban vannak.

Legyenek hibáik fölirva — és megbocsátva.
Legyen nyugalma a’ hamvaknak, kiknek sírját ötvenhárom év si

mára taposta.
Legyen nyugalma a’ lelkeknek, kiknek nevét ötvenhárom év kitö

rülte az emberek szivéből.
De kik a’ sírban sem szűntek meg hónukat szeretni, kiknek sebeit 

az ég üdve sem gyógyító be.
Most gyógyuljanak meg örökre.
Bocsásson meg az ég a’ holtaknak, mikép mi is megbocsátunk az 

élőknek.
Tűzzétek ki a’ fehér lobogót! Éljen a’ haza ! JÓKAI MÓR.
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EGY ÉJ A’ HAVASON.
(Vége.)

E’ közben a’ vendéglőhöz értünk, honnan vig lárma hangzott ki, mi 
eloszlatá a’ komoly benyomást, mellyet vezetőnénk bús története előidé
zett. A’ hallottak által rendkívül fölizgatva, gép gyanánt követtem Kálmánt, 
ki a’ vendéglő széles kapuján betért a’ tág udvarba. Itt vezetőnénket gaz
dagon megajándékozván, elbocsátottuk. Egy apró, szüntelen mosolygó 
emberke élőnkbe döczögve, magát mint a’ vendéglő tulajdonosát ismer
teié meg, ’s a’ harsány torokkal kilármázott pinczérek ótalmába ’s párt
fogásába ajánlott bennünket.

Midőn az étterembe léptünk, meg volt fejtve a’ zaj és robaj, melly 
a‘ kapuig kihangzott. Hosszú tölgyfaasztalnál egy némberek- és férfiakból 
álló meglehetős nagy társaság foglalt helyet, melly holnap korán reggel 
velünk együtt akart részesülni a’ fölkelő nap csudaszép látmányában. 
Mindnyájan vidorkedvüek ’s mosolygó arczuak voltak, ’s előre kéjelegtek 
azon gyönyörben, mellyet, mint a’ mélykék, tiszta holdvilágos éjből gya- 
niták, egész teljében fognak élvezhetni. Fölingerelt érzékeim e’ zaj között 
lassankint lecsillapultak, az imént hallott beszélynek főalkatrészei még 
fülemben hangzottak ugyan , de a’ szavak határozott magyarázata mindin
kább elmosódott, nem lévén t. i. bátorságom, azokat tovább elemezni, 
hanem iparkodván azoktól minélelőbb megmenekülni.

Azonnal tagjai levénk, minden alkalmatlan bevezetés nélkül, az 
összegyűlt társaságnak, ’s tökéletesen kiegészítők kerekszámát. A’jó sze
rencse egv igen szép hölgy oldala mellé juttatott, a’ mi annál kedvesebb, 
minél váratlanabb volt! Az eleinte közönbös tárgyakról folytatott beszéd 
egyformaságát csakhamar érdekesebb dolgok váltották fel, a’ mint t. i. 
egyik, vagy másik közülünk utazása czéljáról, tapasztalásnál, honáról 
stb emlékezvén, élénkebb színt és iránvt adott a’ mulatságnak. Les-kivált 
szomszédném igen sok szeretetreméltóságot fejtett ki, szépen és helyesen 
beszélt, észrevételei olvasottságot ’s nem közönséges szellemet tanusitá- 
nak, mit annyival inkább csudáltam, mert — bécs i  hölgy volt! Ta
pasztalásaim e’ tekintetben meglehetősen silányak voltak. — Közvetlen 
körünkhöz két franczia utazó is tartozott, kik megtudván, hogy magya
rok  vagyunk, közelebb simultak hozzánk , ’s meleg lelkesedéssel nyilat
kozónak honunk, ’s annak lelkes fiairól, kik haladási mozgalmaink élén 
állanak, ’s valamint minden magyarnak, úgy a’ külföldnek is méltó tisz
teletét birják. Testvérüknek nevezték ők a' magyart, ki szintolly fogékony 
minden jóra és nemesre, és szintolly nagylelkű és szabadelvű, mint a’ 
világ e 1 ső nemzete , a’ f ranczi a!

Kém mondhatom, milly jól esett itt, a’ természet roppant nagysze
rűsége közepett rokonlelkeket találni, kik megértenek bennünket, osztják 
szabadság iránti lángoló lelkesedésünket, méltányolják azon szent vágyat, 
mellyel az egész világgal szeretnék tudatni, hogy édes hazánkban minden 
ébred és mozog: fris tavaszi erővel, ’s a’ haladás gjeniusa foo-ékonvságfot 
gyulasztott bennünk az emberiség magasztos ügyei, minden szépnek és
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nemesnek ideálja irán t, és felkölté a’ nemzet keblében a’ jog és igazság 
szavát, melly a’ napfényt kívánja, azon napfényt, melly isten szép vilá
gában áldáskozólag fakasztja ki a’ bimbókat, ’s melly elől nem kell az ab
laktáblákat becsapni ’s az ajtókat bezárni, bogy a’ szó, melly ezeken belül 
hangzik , titkos fülelő által elárultatva, dugáru gyanánt elfoglaltassék. 
— Ok milly könnyebbülve éreztük magunkat, hogy v a l a k á r a  szabadon 
beszélhettünk, úgy a’ mint szivünkön feküdt ’s nem kellett ebeink sor
sától félnünk, kiket befognak, ka s z á j k o s a r u k  nincsen.

A’ bécsi hölgy is részt vett beszélgetésünkben, ’s oily szépen és he
lyesen beszélt francziául, hogy ezt a’ világnyelvet alig tanulta valami 
,lerchcnfeldi‘ gouvernante-tól, ’s oily elveket nyilvánított, mellyeket bi
zonyosan nem hallott a’ schaufler-, vagy lőweutczában.

Mi öten, az említett hölgy, a’ két franczia, Kálmán és én, mintegy 
zártkört képezénk, ’s hatalmasan mulattuk magunkat tőszomszédaink 
együgyű arczaikon, rnellyről az ausztriai sárgafekete typust az isten, min
den jósága mellett sem törülte le, ’s kik szájtátva hallgaták istentelen be
szédeinket , ’s az erősebb kitételeknél, a’ mint illik, keresztet hánytak 
magukra. *)

Oh, ki nem ismeri ezen istenfélő embereket és békés polgárokat, 
kik mindent a’ rendőrségre ’s az isteni gondviselésre bíznak; kik nem is
mernek más nyugtalanságot, mintha néha túlterhelt gyomruk, vagy fiatal 
feleségük miatt nem aludhatnak; **) nem boszantja őket más rendetlenség, 
mint ha reggel papucsaikat, ’s még valamit, nem találják ágyuk a la tt; 
nincs előttök fontosabb esemény, mint a’ keresztkoma meghívása; nem 
gondolnak más rendszerrel, mint a’ szép és borult, a’ hosszú és kurta na
pok logicai egymásutániságával; nem olvasnak egyebet, mint ,Humorist‘-ot, 
és az étlajstromot; ’s nem szeretnek más változást, mint egyszer vese- 
pecsenyét tojásos salátával, másszor pedig rántott csirkét — z e l l e r  re 1. 
Oh, ez a’ csókolni való nép, ki olly igen v a l l á s o s ,  mert isten házát 
szintolly buzgón látogatja, mint a’ wiedeni ,theater‘- t;  olly alaposan is
meri e m b e r i  h i v a t á s á t ,  mert jól tudja, miszerint azért van teremtve, 
hogy békével e g y é k  együtt, a’ mi azonban a’ table ’dhőte-nál nem szo
kott mindig rendesen megtörténni; ’s olly boldog együgyü azt hinni, hogy 
csak a’ rendőrségnek áll hatalmában, meleget és hideget, éjjelt és napot 
teremteni — ’s mégsem jut eszébe , azt igen szépen megkérni, hogy egy
szer már hosszú világot teremtsen!------

Mintegy két óra múlva, midőn már többen a’ társaság közül 
rövid nyugalomra készülvén, az éttermet elhagyák, ’s kik a’ csekélyszámu 
szobákban helyt nem kaptak, az ebédlőben improvisált álomra heveredének, 
nem azért ugyan , hogy aludjanak, mert ez a’ társaság nagyobb részének 
azon föltétele mellett, hogy az egész éjt beszélgetések és daliás közt fogja 
átvirrasztani, teljes lehetetlen volt, hanem, hogy fáradt tagjaikat, a’

) Megjegyzendő: liogy e’ novella martius 14-ke előtt Íra to tt, azóta az idők 
és az emberek iszonyút változtak! Sz erk.

**) Majd adok. Sz e r k .
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kényelmetlen, de ez esetben királyi nyugágynak tetsző lészákon kipihen
tetve , a’ mindjárt éjfél után megkezdendő útra magokat erősíthessék, — 
véletlenül, ’s tőlünk nem váratva, belépett az öreg úr, kinek ismeretségét csak 
imént tettük,’s kit vezetőnénk o r vosnak  mondott. Azonnal megpillantott 
bennünket, felénk jött, ’s környezetünket nyájasan köszöntve, bús arczkife- 
jezéssel szorítá meg kezünket: én az övét az enyimben reszketni érzém.

Aztán szótlanul ült le a’ vendéggyérebb asztal egyik végére, melly 
közel volt az ajtóhoz, ’s ősz fejét jobb kezébe mélyesztve , a’ legbúsabb 
gondolatoknak látszék magát átengedni. Néhány perez múlva ismét föl
emelvén fejét, ’s arczán pár könyűt szétzúzván, enni kért; tekintetünket 
’s kérdéseinket egyiránt kerülni látszott, mi bennünket discretusoknak 
lenni kényszerített. Annyi igaz, hogy az öreg úrnak komolysága ragadós 
volt, ’s midőn ő a’ vendéglő kérdésére: itt fog-e hálni? azt feleié, hogy 
azonnal Reichenauba kell sietnie — k o p o r s ó t  r e n d e l n i :  — az egész 
teremben halálcsend uralkodott; olly nagy hatással bírtak a’ zajos vigság 
közepeit e’ néhány szavak, mellyek olly hirtelen előidézték a’ ,memento 
morü£ kegyetlen intését.

Minden tekintet az orvoson függött, ki azon kéjelmetlen érzéssel, 
mit bennünk költött, mitsem törődvén, tovább is megmaradni látszott 
hallgatagsága mellett, ’s azért megakaszta minden kérdést, mit majdnem 
egy ajakból hozzá intézni akartunk. A’ legkínosabb érzés azonban engem 
gyötrött szüntelen: az orvost üldöző daemonomnak tartám, ki előtt futni 
akartam , ’s kihez megfoghatatlan rejtélyes erő vonzott.----------

És épen azért, e’ bűvös befolyás alul menekülni óhajtván, eltökéllém 
magamban, e’ kínos hallgatagságot félbeszakasztani. Bájos szomszédném 
mintegy rövid, de mély álombul látszék fölébredni, arczárói a’ ragadós 
búskomolyság lassanként elvonult, mint könnyű felhő a’ napnak ragyogó 
képéről, az imént mélán lesütött szemeket ismét fólveté, ’s pillantásai ol
vasztó melege alatt szivemet tágulni ’s bátorodni érzém. — Minden tehet
ségem szerint igyekeztem, a’ társalgás előbbi élénkségét ’s vidorságát 
visszaszerezni; mi ha eleinte nem sikerült is tökéletesen, ’s lehetlen volt 
a’fölelevenülő hangban valami idegenszerűt’s erőltetettet észre nem venni, 
melly mintegy olly ajkakról látszék származni, mellyek kis időre a’ mo
solyt és csevegést elfelejték: mégis később annál szabadabban tért vissza 
a’ jó kedv, ’s iité fel ismét csillagos sátorát körünkben.------ Az öreg úr
nak jelenléte előttünk közönbös, megdöbbentő nyilatkozata felejtve volt. 
O nem hatott többé reánk, mert már me g s zo k t u k  őt. Oh,nagy hatalma 
a’ szokásnak! milly kegyetlenül kövesíted meg a’ sziveket, ’s teszed érzéket
lenné az iránt, mi néha legszentebb ’s legkedvesebb előttünk a’ világon!!

Az orvost lármás vigalmunk bántani, vagy legalább reá kellemetlen 
benyomást tenni látszott. A’ vendégek közül ezt egyedül é n vettem észre, 
ki őt szüntelen szemmel tartám, ’s igy figyelmemet azon hosszú pillantat 
sem kerülhető el, mellyet ő reárn vetett, ’s mintegy szemrehányásokkal 
illetett azon kitörő zajos vigságért, mit én kezdők ismét megbocsáthatlan 
könnyelműséggel megpendíteni. Igenis, méltónak érzém magamat e’- szem-
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rehanyásokra , 's félénk tekintettel követém az orvos minden mozdulatait; 
ki egyszerű estebédjét végezve, az asztaltól fölkelvén, kifelé indult; az 
ajtónál még egyszer megfordult, ’s szemeit nevezhetlen kifejezéssel veté 
utolszor reám. Azon bűvös hatalom, mellyet előbb említék, engemet 
utána vonzott.

Szomszédném épen mélyebb beszélgetésbe eredeti a’ francziákkal, ’s 
Kálmán zongorához ülve , magyar népdalokat énekelt férfiasszép hangjá
val , miket gyönyörrel hallgatának a’ körülállók. Észrevétlenül hagyhatám 
oda a’ társaságot, ’s kiléptem a’ kapun.

Csudaszép holdvilágos éj volt; kitárám az estszellőnek lelkemet, 
hogy annak legrejtettebb zugaiból a’ világi salakot, mint szélvész az utczai 
szemetet, kiseperje, ’s azt méltóvá tegye a’ szellemvilág alakjai befogadá
sára. — Az orvos már jókora távolságban volt tőlem, fiatal lábaim azon
ban csakhamar utolérték őt . ... visszatekintett, ’s a’ világos éjben megis
mervén engemet, kezét nyujtá ’s szemei mintegy mondani látszának :
,vártam reád !‘

E’ fogadás által illetlen tolakodásom, legalább részben, kimentve volt.
— Bocsánat — kezdém habozva ’s mintegy mentséget keresve, előre 

tudván , hogy azt nehéz lesz föltalálni — bocsánat, de nem bírok meg
válni azon nyomasztó érzéstől, mit bennem önnek szavai és viselete okoz
tak, míg bővebben nem értesülök néhány körülményekről, mellyek azokat 
előidézék. Megvallom, ön szerénytelennek fog engemet tartani, hogy 
i d e g e n  létemre —

— Semmi mentség: — vágott szavaimba az orvos. Mi rég ismerjük 
egymást, és sejtelmeim azt mondják, hogy szellemeinknek rokonulniok 
kell egy szomorú catastrophánál, ’s ezért joga van önnek, annak előzmé
nyeibe bevezettetni.

— Oh, milly titokteljesek a’ sorsnak utjai, mellyek hasonló sejtel
mekkel vezetnek önhöz engemet!

— Annál inkább illik, a’ sorsnak ezen intését tisztelni ’s— b a r á t o k k á  
lennünk... mond az orvos’s kitárván karjait, keblére szorított engemet.

E’ pillanatban valóban úgy volt, mintha érzéseink összeolvadtak 
volna, mert egymás keblén nyugodva, hangosan kezdénk zokogni. E’ 
szent, de mélybús perez után az orvos első volt, ki könyűs szemekkel 
fejté ki magát karjaimból.

— Igenis; monda szomorú hangnyomattal — jól tudtam, hogy ön, 
ifjú barátom, követni fog engemet, mert ön az, kit a’ sors szomorúságom 
osztályosává rendelt, ki érzeni fogja a’ fájdalom súlyát, melly alatt a’ lé
leknek meg kell szakadnia, ha istenben vigaszt nem talál.

— A’ beteg hölgy! kiálték föl borús sejtelemmel, ’s félénken tekin- 
ték az orvosra.

— Néhány perez múlva megszűnt élni; — válaszolt síri hangon öreg 
barátom.

— Megha l !
A' fölkelő napnak sugarain lelke az égbe fog szállani . . .
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— Szent isten! és nincs, ki segíteni tudna?
— Ifjú ember, a’ test fájdalmait, bárminő nagyok is legyenek azok, 

emberi mesterség meggyógyíthatja; de e’ léleknek tizenkét évig viselt ke
serveit csak isten enyhítheti meg — a’ s í r on  túl.

— Tizenkét évig ! viszhangoztatá szivemben egy bús szózat; lehet
séges-e ennyi ideig elbirni fájdalmait a’ léleknek ?

— N e m,  mond határozottan az orvos; mert megszakad alattuk, 
mint megszakadt az övé.

— Szörnyűség! kiálték föl újra, ’s erősen szivemre szorítám keze
met,’s ütéseire figyelve mintegy önmagámtól kérdezém, vájjon megbirna-e 
olly hosszú fájdalmat, a’ nélkül, hogy megszakadna ?

Az orvos megindulva tekintett reám : a’ könyűket leszárítá arczárói 
a’ hűvös esti szellő, de a’ szemek borús fátyola alul kémlő tekintettel vizs
gáló, vájjon az egyszerre olly hevesen nyilatkozott részvét, a’ bensőmből 
kiforró könyőrületesség érzete nem szinlett-e, ’s olly nyilt és őszinte-e, 
minőt irántam érzett rokonszenve bennem sejtett és keresett? En kitartám 
e’ hosszú pillantatot: az orvos szivem legmélyebb rejtőkében olvasott.

Némán haladtunk néhány perczig lefelé; de az orvos kínosnak talál
ván e’ hallgatagságot, jónak vélte, azt félbeszakasztani.

— Öreg ember vagyok, úgymond, sokat tapasztaltam a’ világon, 
sok nyomort és fájdalmat voltam kénytelen látni, melly utóbb megkemé- 
nyíté szivemet az idegen és tulajdon szerencsétlenség irán t: de illy meg
ható fájdalommal még nem találkoztam a’ tömérdek nyomorúság között, 
ennyi keservet egy lélekben még legsötétebb fogalmaim sem ismertek. 
Megrendíték ’s felkölték azok érzéketlenségéből szivemet, ’s behatónak 
annak legmélyebb mélyébe. Igenis, van a’ fájdalomban is olly nagyság, 
melly előtt meghajolni, mellyet imádni kell, mert nem mindennapi lelkek 
tulajdona!

Az orvos leliajtá fejét, ’s bús gondolatokba látszék elmélyedve lenni: 
a’ hold bűbájos fénynyel világított le utunkra. Rövid szünet után folytató:

— E’ szerencsétlen hölgy tizenkét évig szenvedett, szenvedései két
szeresek valónak, a’ megcsa  1 a t o t t  ’s e l i s m e r t  s z e r e l e m  kínszen
vedései ; megcsalatva ’s elárulva attól, kinek föláldozó szive minden dob
banását, szűz érzelmei teljes öszletét; kétszeres fájdalom nehezedek e’ 
nemes szívre ’s tépte szét annak egyes szálait, mik által a’ világhoz egye
dül azon szerelem köté, melly keblében azon férfiú iránt lángolt, ki őt el- 
taszítá, megveté és — megö l t e .  — — Voltak pillanatok, midőn mint 
ember és orvos kötelességemnek ismertem, az apja, legjobb barátom által 
halálos ágyán reám bizott szenvedő hölgynek lelki állapota felül hozzá 
néhány szerény kérdést intézni, mit teljesen megférhetőnek véltem azon 
gyöngédséggel, mellyel a’ szenvedők iránt viseltetni tartozunk: de ő 
néma maradt, ’s válaszát csak naponként halványabb arczárói’s beesett 
szemeiről olvashatóm le. Oh, pedig minő szép volt ő, ’s mint hervadt el 
lassanként, mint gyöngén vii’uló rózsa a’ télnek zordon éghajlata alatt!

— Szemei, miket illyenkor reám szegzett, ’s gyöngéd kézszorítása
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mintegy kérni látszottak, hogy ne kérdezzek tőle ollyasmit, mire vála
szolnia nem lehet. Tudtam én, milly erősen fáj lelkének, hogy részvéte
met csak sóhajok és kényükkel viszonozhatja. És azért nem örömest ugyan, 
de kénytelen valék kérdéseimmel felhagyni, ’s érintetlenül hagyni lelke 
mélyében a’ titkot, melly fölött fájdalmai virrasztanak.

— Hallgattam és gyógyítottam a’ testet, a’ mint lehetett, igyekez
tem tehetségem szerint a’ porhüvelyt megtartani, ’s erőt venni a’ testi 
nyomorúságon. De a’ hölgy napról napra mindinkább hervadóit, a’ sorva
dás világos jelei arczának lázas pirosságában mutatkozának, melly hal
vány rózsabokor gyanánt virult a’ halandó testnek nyílt sírja fölött! — 
Tudományom ’s mesterségem kimerítve volt . . .  a’ lehető siker fölött két
ségbe estem. . . utolsó reményemet a’ légnek változtatásába helyezém, ’s 
azt javasoltam betegemnek, fogadjon lakást a’ hegyek között, hol a’ fris, 
egészséges levegő bizonyosan jótékony befolyással leend elgyöngült testére.

— Oh , ha ön látta volna, milly örömmel fogadá ő ezen tanácsomat, 
milly hévvel ragadá meg kezemet, ’s mondá lángoló tekintettel:

— Igen, orvos úr, a’ hegyek közé . . . oda, oda, hol é l n i  kezdet
tem, ’s hol m e g h a l n i  is akarok! . . .

— A’ szokatlan hang, mellyen e’ szavakat mondá, kissé megijesztett
ugyan, de szüntelen tartó fölindulásának tulajdonítván azt is, örültem, 
hogy kilátásom nyílt e’ szegény, halálig sebzett szív nyugalmának visz- 
szaszerzésére. Hiú remények, miket emberi szív táplál! oh , milly hamar 
beteljesedének B e r t h a  látnoki szavai........

— B e r t h a !  kiálték föl; Be r t ha !  kit szólítanak itt B e r t h á nak? 
kérdém, görcsösen ragadván meg az orvos kezét.

— Azon angyalt, kit társai odafen vértanúi koszorúval várnak. . . .
Fagyos verejték borítá el arczomat . . .  az orvos folytatá:
— Csak ez este közié velem Bertha egy részét titkának, midőn ezen 

iratokat — az orvos öltönyzsebéből középvastagságu papircsomagot vön 
elő — átadá, ’s megkért, hogy ha valaha találkozni fogok azzal, kire czi- 
mezve vannak, mondjam meg neki, olvassa át azokat figyelemmel,’s meg 
fog győződni, hogy Bertha nem volt méltatlan azon szeretetre, melly nél
kül, mivel életének egyetlen boldogságát tévé, lehetetlen volt e’ világon 
maradnia. Én megigértem neki — mond zokogva az orvos — ’s csak ezen 
ígéretem köt még a’ földhöz... azután én is le akarok fekünni és — me g 
h a l n i !

Az orvos sírni tudott, nekem pedig nem adott konyakét az ég; meg
tagadta tőlem ez iszonyú pillanatban ez egyetlen jótéteményt.. ..

— És most azon bizodalmas kéréssel fordulok önhöz , kit a’jóságos 
gondviselés épen e’ czélra látszik utamba küldeni, hogy — ha ígéretem 
teljesítését a’ halál megelőzné — önt nevezhessem ki e’ csomag örökösévé 
. . .  és átadá a’ csomagot.

Kezemben tartám azt mozdulatlanul... a’ hold majdnem napvilágos
ságot terjesztett körülöttünk... mintha rémet látnék, mellytől a’ szem 
iszonyodva akar, de nem bir elfordulni, tekintettem a’ borítékra. . .  Ha-
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talmas isten! gyanúm rémítő valósággá lön... a’ borítékon n e v e m e t  
olvastam....

Reszkető sebességgel szakítám fel az iratot, ’s villámgyorsasággal 
futottak rajta keresztül szemeim. Az orvos, lenyomva érzelmeinek súlyától, 
sziklacsúcsra ült, ’s keveset látszott velem gondolni.

A’ csomag levelezést foglalt magában B e r t h a  és — Ede  közt; 
mellyből kitűnt, hogy Ede Bertha szerelmének édes titkába be volt 
avatva, ’s pedig már akkor, midőn a’ tanácsosnál mulatott, mit én , bol
dogtalan szenvedélyemben, egészen máskép magyaráztam. Bertha, e’ 
leveleiben, fölszólitá Edét, igyekezzék hathatós befolyása által ré
szemre olly állomást szerezni a’ fővárosban, melly tehetségeimnek megfe
lelve, mind makacs függetlenségi nézetimet megtörje, mind a’ tanácsos 
követeléseit kielégitse. Ede minden befolyását e’ czélra Ígérte fordítani, 
rólam és tehetségimről igen hizelgően nyilatkozván , kedves bugának vá
lasztását helyeslé , ’s legkevésbbé sem kételkedett, hogy az öreg u ra t, a’ 
tanácsost, kit e’ dologra nézve már ottlétében reményen felül engedékeny
nek ta lá lt, tökéletesen pártunkra hódítandja. — Valamennyi levelek csu
pán e’ tárgy körül forogtak: finom, szerető gondoskodás egy részről, 
gyöngéd figyelem ’s testvéri hajlam a’ másikról. Valódi remekül szolgál
tak, minő csínnal kell és lehet illy kényes tárgyban eljárni, a’ legneme
sebb verseny volt két gyöngédérzelmü sziv között, melly alapítani sietett 
egy embernek boldogságát, ki vak dühében azt elvetvén magától, védan- 
gyalának gyilkosa lett.

Milly szépen írt ő , milly végtelen szerelem lehellé át minden sorát, 
és Ede, ez a’ nemesszívű ember, milly finom tapintattal olvasott ő a’ so
rok közt, ’s milly gyöngéden bátorítá a’ félénken nyilatkozó szűzies 
érzelmeket.

Iszonyú fájdalom rohant meg — szívem minden húrjait szétpattanni 
hivém e’ rettenetes pillanatban; úgy volt, mintha a’ pokolba sülyednék 
’s a’ lángok fejem fölött összecsapódnának . . . eszméletem elhagyott . . . .  
összeroskadtam.

Midőn szemeimet ismét fölnyitám, az orvost láttam körülöttem sü- 
rögni.

— Tehát sejtelmeim nem csaltak meg, panaszkodék lassú hangon 
a’ tisztes öreg; csakugyan ő az. . . .

— Igen, én vagyok; mondám kétségbeesve, magosán tartván föl 
az iratot; e’ csomó engemet illet, én vagyok Bertha gyilkosa.

Az orvos bús sóhajjal fordítá cl tőlem szemeit.
— De nem , nem! kiálték fel vad mohósággal: neki nem szabad 

meghalni: hol van ő ? látni akarom ő t, hol van ő ?
— Eddig tán a’ — mennyországban: válaszola síri hangon az orvos.
— Mondtam már, hogy neki nem szabad meghalni . . . .  lelke az 

enyém, jogom van életéhez . . . .  felelék magamon kívül, ’s az utón visz- 
szafordulva az orvost velem hurczolám inkább, mint vezetém.

Tekintetemben olly vad elszántság ’s kétségbeesett bőbeszédűség
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lángolt, hogy az orvos, halálig megilletődve általa, nem mert ez őrült 
rohamnak ellentállani, ’s némán sietett velem vissza a’ haldokló Ber- 
thához . . . .  ha lábai nem bírják, karomon czipeltem volna őt odáig..........

Néhány perez múlva a’ lakhoz értünk, vékony gyertyavilág sugár
zott ki az egyik ablakból.

— Irgalom! — könyörge az orvos, engedje ön, őt nyugodtan meg
halni . . . hiszen, tizenkét évi kínszenvedéseinek erre igénye van . . .

Hallottam az orvos rimánkodásait, de hallottam Bertha halálnyögé
sét is, melly tüzes vesszővel korbácsolt az ajtó felé.

Felrántám azt! !!
Jéghideg borzadás futott végig testemen . . . lábaim a’ földre sze- 

gezvék, nem birtam helyemből mozdulni . . .  az orvos karjaira támaszko- 
dám, hogy össze ne roskadjak . . . éreztem arezomat mindinkább halvá
nyodni . . . szívem ütése megállóit . . .  az orvos előbbre tolt . . , lábaim 
nem vittek . . . térden csúsztam az ágyig. . . .

Az ágyban halálsápadt hölgy feküdt, mellette a’ földön nőszemély 
térdelt, ’s hangosan zokogva imádkozott.

A’ szellemnek szintolly érzékei vannak, mint a’ testnek: ugyanazon 
vad ember, kit a’ rózsának illata gyönyörködtet: bár e’ virágot nem is
meri , önkénytelenül visszaborzad az enyészet elmálló szagától. . . .

A’halál közelgése iszonynyal tölté meg keblemet,’s a’ testnek megadá 
erejét és rugékonyságát . . .

— B e r t h a !  kiálték fel szivszakadó hangon ’s az ágyra vetém ma
gamat.

A’ haldoklónak arczán bágyadt pír ömlött e l, ’s vonásai határozot
tabb kinyomást látszottak nyerni . . .  a’ meglepetés öröme, mellyet csak
hamar ismét a’ hihetetlenség felhője elborított, villámolt rajtok keresztül 
. . .  hófehér sovány kezeivel félig csukott szemeit illeté, mintha megnyitni 
akarná azokat valamelly kedves álomkép látására, melly érzemény-ege 
távol láthatárán fóltünedez. . . .

Remegő testtel hajoltam reá, ’s feszült figyelemmel őrködém min
den mozdulata fölött.

— Bertha, kedves Berthám! mondám ismételve. . . .
Az örvendetes valóság bizonyossága gyönge lehellet gyanánt vonult 

át a’ halványsárga arezon . . . egy perczig fölébredett halálálmából Ber
tha, de nem volt ereje fölkelni. . . .

Tekintetem folyvást rajta csüngött, mély aggodalommal vegyes szá
nakozás , halálrémület és hangos szemrehányások gyötrék lelkemet, átöle- 
lém hideg kezét, ’s dermedő ujjait az enyémek közt melengetém. . . .

— Bertha, nem ismersz engem ? mondék komoly szelid hangon : én 
vagyok, a’ te boldogtalan A d o 1 f o d !!

Oh, de mozdulatlanul, merev szemekkel feküdt a’ hölgy, ki e’ vi
lágon legjobban szeretett, mert — m e g h a l t  értem, mint üdvözítőnk a’ 
nép bűnéért!

E’ szörnyű pillanatban, midőn minden elhagyott, csak a’ remény
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maradt még nálam . . . ő megértett engemet, ő szólni, ő felelni fog , biz
tatóm magamat. Ajkaimat az övéire nyomtam... jéghidegek voltak, mint az 
oltár márványlapja. . . lelkembe szívóm lehelletét . . . most, igen ; néhány 
nehéz, szakadozott lélekzés után halk sóhaj tört ki az ajkakon, melly 
keblét alig észrevehetőig emelé. . . .

— Bertha, Bertha, megbocsáthatsz-e nekem? kiálték félőrülten ’s 
térdre rohantam ágya előtt.

Bertha fölnyitá szemeit, a’ közelgő halál megtörte fényüket, ajkai 
mozogni látszának . . . fölugrottam ’s arczára hajoltam, ’s mint a’ tiszta 
légben megrendülő istenhimnusz, úgy érték füleimet e’ szavak:

— Gyanúd megszűnt — most könnyebben — halok meg; — sze
retlek és — meg-bo-csá-tok — — !

Az utolsó szavakat halálnyögés követé, melly a’ haldoklónak utolsó 
életlehelletét szokta kísérni.

Rá tekintettem. Ajkai félig nyitvák , de nem mozogtak többé, édes 
mosoly környezte őket, változatlanul, mintha márványba lett volna 
vésve; . . . szemei, mint boldogságunk napjában, szent tűzben lángoltak, 
’s bár pillanatig tartott is , az utolsó sugár mégis reám esett.

Az orvos vigyázva ragadá meg Bertha jobbját, ’s aggodalmas arcz- 
kifejezéssel számláló az érütéseket. Szemeink találkozónak : az orvos el
fordító az övéit, nehogy kétségbeeső tekintetem azokban olvashasson. — 
A’ szobaleány hangosabban zokogott . . .  a’ gyertyák tövig leégtek. . . .

E’ pillanatban megzendült a’ völgyben az álpesi kürt, ’s a’ reichenaui 
toronyban hajnalra harangoztak, a’ reggel fris, fűszeres levegője ömlött 
be a’ szobába.

Az orvos Bertha kezét csendesen fekteté vissza a’ paplanra, ’s azután 
mind a’ két ablakot kinyitó . . .  a’ fenyvesek illatoztak, a’ levegő telve a’ 
legjobb zamattal. — Bertha szemeire lassanként átlátszó fátyol vonult . . . 
mintha nem tekintett volna többé rám . . . közelebb jöttem, ’s szemei még 
mindig azon helyre szegezvék, hol előbb állottam. — O többé nem látott 
engemet. — Újólag rá borultam , ajkaimat az övéire szorítám — csókjaim 
dérlepte rózsalevélre fagytak. — Egyetlen sóhaj, mély és hosszú, bonta
kozott ki kebléből . . .  ’s a’ test, mellyet átöleltem, keblemhez szorítottam 
— jéghideg volt. . . .

Az orvos Bertha szívére teszi kezét, ’s lehajolt ajkira; azután lassan 
fölemelkedék , a’ sűrűn omló könnyek közt fuldokolva mondá:

— Az angyal honába té r t!
Egyszerre lángpirosság borító el az egész szobát: a’ f ö l ke l ő  nap

nak l á n g j a  vo l t ,  m e l l y n e k  s u g a r a i n  B e r t h a  l e l k e  az égbe  
s z á l l o t t .  ______________

Ha valaki közületek e’ nyáron a’ h a v a s t  meglátogatandja, eine 
mulassza a’ Reihenautól fölfelé vezető útnak mintegy közepén, sűrű 
fenyvesek árnyában emelkedő síroszlopot megtekinteni, ezen egyszerű föl- 
irással: B e r t h a !
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,U r a l k o d j á l  s z e n v e d é l y e i d  v a d  hu l l áma  fölöt t .  Ne 
h i g y j  a p u s z t a  g y a n ú n a k ,  ’s ne í t é l j  e l e g e n d ő  ok nélkül.* 
E’ leczke az égnek egy vértanút adott, a’ földön pedig egy vigasztalhatlan 
embert hagyott vissza.

FRANKENBURG ADOLF

BORDAL.
Egyik kezemben a’ fegyverem,
A’ másikat sem hevertetem,
Jobb kezemben tartom kardomat,
Bal kezembe veszek poharat.
A’ ki mostan nem tart én velem .
Verje meg azt az én istenem,
Vigyék el a’ kormos angyalok . . .
A’ hazáért iszom, igyatok !
Igyunk, jó barátink, mostanság,
Bor a’ megtestesült bátorság,
Pedig nekünk ez kell, nem egyéb, 
öntsük hát magunkba hevenyén.
Ki tudja, hogy mit hoz a’ holnap ?
Mire virad, tán már dobolnak,
Akkor aztán ki a’ csatára 
Édes magyar hazánk javára!
Koszorús a’ haza homloka,
Szabadságból fontuk azt oda,
Ott is marad örök mindétig,
Azt ugyan le róla nem tépik.
Egyszer volt csak rabnép a’ magyar,
Többé lenni nem fog, nem akar,
Most már meg van vetve a’ lába ,
’S az úristen sem hajt igába.
Szabadságunk, a’ ki hozzád nyúl,
Elbucsuzhatik a’ világtól,
Szívében vér ’s élet nem marad,
Kiürítjük, mint e’ poharat!

P e t ő f i  Sándor .

A’ SÍRÁSÓ.
Kinek számára ásod azt a’ sírt?
„E lánczdarabnak ’s e’ rozsdás békónak“ -  
Honnét vevéd e’ rabság rongyait ?
„Kezéről a’ szabaddá tett sajtónak.“
Mit vétett a’ sajtó, hogy rabnyiigöt 
És szolgalánczot vertenek kezére?
„Fölkelt a’ nép, jog, emberség, haza, 
Alkotmány és szabadság védletére.“
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Tehát a’ legszentebbért küzködött,
’S martyrja lett magasztos, szent ügyének?
„Azért emelt érette kart a’ nép,
Azért zeng most győzelmi dal nevének.“
’S mit nyert a’ nép, hogy a’ sajtó szabad?
„Vasnál erősebb fegyvert, azt a’ fegyvert,
Mellyel vérengzés vagy nyomás helyett,
Szabaddá ’s boldoggá tesz minden embert.”
Megállj! ha ígv van, úgy e’ lánczokat 
El ne temesd, el ne temesd, barátom!
Mert meglehet, fölássák zsarnokok .
’S készül belőle később újra járom.
Izenként oszd el mindnyájunk között 
Egy-egv darabját szent ereklyeképen ;
A ’ r a b s á g  l á n c z á b ó l  egy-egy darab 
S z a b a d s á g u n k  intő emléke légyen.
,.Vigyétek és osszátok el tehát!
Mindenki emléket vigyen belőle —
De aztán s z i v é n  hordja mindenik!
’S megemlékezzék sírj áig felőle!

G a r a y  J á n o s .

IRAÍSYESZMÉK.
xxm.

középkorban az európai nép keskeny völgybe lön erőszakolva.
E’ völgyet minden oldalról meredek sziklák kömyezék.
’S a’ sziklák egyes szálain ültek a’ pásztorok, és őrzék a’ kezök alatti 

juhokat, és legelteték, hogy aztán jól megnyithassák őket.
A’ zsarlott nép szabadulásról nem is mert gondolkodni.
Mert a’ legmagasb szikla tetején a* fellegek közt egy főpásztor lakott, 

ki az engedetlenekre villámot sujta.
Ez az éggel akart örökre összeesküdni a’ nép ügye ellen.
’S e' szövetkezést nyiltan kirdeté.
Es a tudatlan nép hitte szavait.
Ez azt mondá, miszerint ,,a’ nép számára ezen kívül nincs hely!“ 

— miszerint ,,e’ börtönt maga az alkotó létesítő , ’s azért szegezett e‘ 
völgyre olly erős érczfedelet, hogv innen soha senki el ne szabaduljon, ki
ne mehessen.“

A’ tömeg ezt is hitte, ’s azt vélé: hogy a’ kék ég hozzá van sze
gezve a’ völgyi sziklákhoz ’s igv e’ helvről soha kiszabadulni nem lehet.

Azonban a’ nép közöl egv em ber (Luther) föl mert hágni a’ meredek 
oldalsziklákra, ’s felért egy kőszál tetejére.

Innen látott el a' völgvön kivül messze elteijedő tartományok virá- 
nyaira, és felszóhtá a’ tömeget, hogy „kövesse őt!“ az emberek csak ek-
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kor vevék észre, miszerint a’ végzet nem esküdött ellenék, ’s a’ völgy 
nincs befedelezve a’ kéklő érez boltozatával..............

A’ vezér inté a’ népet, bogy hagyja el e’ börtönszerű völgyet, ’s 
meneküljön a’ szabadabb térekre, hol mindenki önmagáért élend, önmagá
ban keresendi czélját, és nem fog élő gépül szolgálni a’ kényuralom meg
örökítésére.

A’ nép úgy hallgatá ő t, mint egy új Mózest, egy új honalkotót a’ 
szellem világ birodalmában. Seregestül tódult feléje a’ nép ’s a’ szellem- 
világ terén a’ szabadabb mezőkre sietett.

XXIV.
A’ szűk völgy sziklakorlátai közöl kiszabadulni nem egy könnyen 

lehetett.
Ezen ut nagy fáradságba került. Küzdelemmel kellett a’ lélekrabság 

börtönéből kimenekülni. — ’S midőn a’ nép a’ sziklatetőkre már felküzdte 
magát, ’s innen a’ távolba tekintett: uj akadályokat látott maga előtt.

Meredeken nyúlt le a’ begy , mellyről le kelle jőniök.
De ők meg akarák kisérteni a’ szerencsét. Útközben új sziklatömegre 

találtak. — De ők erre is feltörekedtek, csakhogy egykor már eljussanak 
a’ szellemvilág megígért földére.

Es igy bolyongtak a’ sziklák között, mint Mózes emberei a’ pusz
tában ; küzdve, szenvedve ugyan : de szabadon, de önmagukra támasz
kodva..............

E’ küzdelmek egész napjainkig terjednek.
Vizsgáljuk meg a’ helyzetet, mellynek bilincseiből Európát az újabb 

kor szabadítá ki és lássuk az új pályán előgördült akadályokat; mert csak 
akkor fogjuk bámulni az emberi ész diadalát , melly annyi akadályokkal 
küzdve is győzelmet vívott ki,’s istenül emelkedők fól a’nemzetek oltáraira!

XXV.
A’ középkor éjét végig aludta a’ nép. Az évezredes sötétség után 

hajnaliam kezdett.
Közeledett az európai népek tavaszkorszaka.
Ekkor a’ nép is felébredt hosszú álma után.
Megbánta, hogy olly soká aludt, hogy olly hosszú ideig engedte 

magát az álmok ábrándos szellemei által környezteim.
Most vette észre, hogy századokat végig aludt, hogy nem élt, nem 

mozgott, ’s önkénytes tespedésre kárhoztatá önmagát . . .  az álmok hiú 
ábrándjaiért.

A’ nép eddig önbalgaságának rabszolgája volt. — Most megbánta 
gyávaságát, aludni többé nem akart.

Ekkor öntudatlanul rohant mindenre; megtámadá elleneit és bará
tait ; rombolt, gyilkolt, dühöngött............

A’ medve végig aluszsza a’ telet, ’s tavaszkor éhesen ébred fel.
.Es ekkor nem tud félni.
Megtámadja magát a’ fegyveres embert is. Mert éhes  és élni  

a k a r ............
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így kell gondolkodnunk, ha Székely, Coque és Münzer történeteit ol
vassuk! — Ok százados szenvedéseikért boszút akartak állni az eo-ész

Ö

világon!
XXYI.

A’ nép a’ középkorban nyomorgott, munkálkodék és remélt.
Az éhségtől elfogyott ereje , ’s bágyadtan roskadt az anyafóldre.
Es mély álomba szenderült.
Szemeire borult a’ középkori sötétség, melly holló szárnyaival befe- 

ketité az egész láthatárt.
’S e’ sötétség századokon végig nyujtá az éjt. — A’ nép alvása hosz- 

szan tartott.
Arczain a’ halál vázképe sötétlett.
De az alvó nem ismerte önhelyzetét. Nem tudta, hogy ezen öntu

datlan nyugalom a’ halál előcsarnoka. Nem tudta, hogy éje végtelen, 
hogy szendergése örökös............

’S miért nem ébredt öntudatra e’ nép ?
Mert az alvót meglátogatja az álmok tündére, ’s lelke vágyai előtt 

egy új birodalmat tár fel : a’ c s a l ó d á  s gyönyörű világát.
Való-e az, mit az alvó álmodik? igaz-e, a’ miben gyönyört, meg- 

nyugvást talál?
De az alvó mégis örömest ringatja lelkét az álmok karjain. . . .
Ki az életben nem boldog: annak számára kedves menedékhely az 

álmok tűn dér világa.
Hlyen volt a’ nép.
Üldözve , elnyomatva, koldussá téve.................
Csoda-e, hogy az élet nyomorai ellen az ábrándok hazájában kere

sett menhelyet ? !
XXVII.

A’ középkori nép e’ földön pártfogóra nem talált.
A’ hatalmasbak a’ gyengébbeket elnyomák, ’s vak eszközül használ

ták fel.
A’ védtelen népet senki nem szánta, senki nem vigasztalá.
’S e’ helyzetben a’ nép egyetlen jóltevője a’ r e m é n y  volt, egy 

szebb, egy boldogabb jövő ájtatos reménye. A’ vallás egy jobb világot 
tárt fel a’ lélek előtt, ’s ezzel vigasztalá a’ csüggedőt.

Az üldözött mellett biztatókig állt a’ hit angyala, ’s karjaira fűzé az 
ellankadt embert és végig vezeté őt az élet ösvényén. A’ csüggedezőt bá- 
toritá, az elájultat uj létre ébreszté.

Mi lett volna az inségsujtott emberből, ha e’ láthatlan angyal is el
hagyja őt?

Le kell vala roskadnia a’ szenvedések súlya a la tt----------
Ezen angyal menté meg a’ kétségbeesettet az ön gyilkolástól.
Ha ez igy nem történik: az emberi nem tán kiveszett volna a’ föld 

hátáról. . . .
30



A' kétségbeesett nép, minden szebb jövő reményétől megfosztva, el
dobta volna az életet.

Az ököljog hatalmasai pedig egymást gyilkolandák meg.
A' népet tehát az tartá fen, hogy szenvedései jutalmául egy szebb 

jövőt remélt.
Ránehezült az önkény gyilkoló súlya, ’s ettől megszabadulni nem 

volt képes.
Számtalan üldözői elől az oltár lábaihoz menekült, ’s a’ képre tekin

tett, mellv szánakozó arczot mutatott, ’s részt látszék venni kegyetlen 
sorsában.

De e’ helyzetet is csak átmenetül kell tekinteni egy más időszakra.
A’ népnyomor örökös nem lehet!
Pigmalion az őskori hitrege szerint a’ szobor előtt addig esdekelt: 

míg a’ kő megszánta ő t, ’s márványarczain a’ részvét érzelemvonásai tűn
tek fel............

És az ember ridegebb keblű lenne a’ márványnál?!.........
Nem szánná meg a’ nép annyi nyomorát, szenvedését ?
Nem akarná meghallgatni embertársai könyörgését? !
A’ nép először könyörög; utóbb káromkodik és követel.

X X  VIII.
A’ középkor története szomorú vércsarnok. Minden jelenet meg

annyi gyásztünemény! Ha e’ sötét képeken mereng a’ felvilágosult ész : 
nagy igazságokat képes fölfedezni.

Az európai népek története keserűen tanulságos!
Apáink vérének sokszor kellett ártatlanul folyni a’ fekete eszmék 

miatt, mellyeknek fellegei a’ félvilág egét betakarák.
De e’ siralmas eseményeknél lélekemelő igazságokat fedezhetünk föl, 

ha fürkészszük a’ kútfőt, mellyből a’ népek évezredes nyomora eredett.
A’ sok keserűség közt vigasztaló érzelem azon meggyőződésre ju t

nunk, miszerint a’ legnagyobb zsarnokság nem képes örökössé tenni a’ 
nép ínségét.

Mert a’ zsarnok egyszerűen akarja eltiporni a’ nemzetet, ’s nyíltan 
lép fel a’ tömeg ellenében.

Az illy elnyomás egyenesen földre akarja tiporni a’ népet, ’s e rő 
s z a k o t  használ.

De nem tudjuk-e, hogy az erőszakos elnyomás visszahatást szül?
Minél súlyosabb a’ zsarnokság csapása: annál nagyobb visszahatást 

fog előidézni.
’S a’ hol két erő igy küzd: ott a’ kisebbnek meg kell törni, a’ gyen

gébbnek el kell enyészni.
Zsarnokság csak helyzet, csak ideiglenes viszony: a’ nép ö r ök  

é l e tű ,  mint maga a’ föld. — Ez el nem enyészhet. Ezt megsemmisitni 
emberi erő nem képes.

Lehet hideg tél, de a’ föld túléli azt, ’s bekövetkezik a’ tavasz 
korszaka! . . .
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XXIX.
A’ nyílt sisakkal fellépő önkény meg nem bírja gyilkolni a’ nemzet 

életét.
De ha a’ zsarnokság parancsai tör vény alakban adatnak elő , ha az 

önkény alattomos tervei mélyen eltitkolvák: akkor a’ nép egyenesen föl 
nem ingereltetik.

A’ műveletlen tömeg mindent külsejéről ítél meg: a’ dolgok mélyébe 
nem képes behatni.

A’ mézédes szavak fényes lepelül szolgálnak, melly magát a’ zsar
nokságot is ragyogó alakban tünteti fel.

’S hányán ismernek rá a’ csábitó kígyóra, melly e’ lepel alatt 
sziszeg?!

A’ z s a r no k  csak úgy gyilkolja meg a’ népet, ha annál erős eb b : 
a’ k é p m u t a t á s  alattomos utakon játsza ki a’ milliók akaratát, ’s hatal
mának alapja nem az e r ő ,  hanem az ármány, a’ méreg, a’ tőr és csel- 
szövény.. . .

A’ képmutató hízelegve simul hozzád, ’s mig jobb kezével barátsá
gosan átölel: addig baljában tőrt villogtat, melly szivednek van irá
nyozva. . . .

Ha halni kell: az oroszlány csapása sújtsa le a’ népet; mert az 
oroszlány még ölni is méltóságához illő nagylelkűséggel szokott. . . .

Lehet-e kínosabb érzet, mint mikor a’ keblünkön melengetett kigyó 
halálosan megmar bennünket ?! . . . Ezt teszi a’ képmutató, ki nemzete 
bizalmával visszaél, ’s elárulja a’ haza ügyét! —

XXX.
A zsarnokságot az tartja fenn, ki azt meggyökerezteti a’ tömeg 

hitében.
Ez belé veri a’ nép fejébe, hogy az önkény törvényeinek engedel

meskedjék, mert „ettől függ jövője, üdve, boldogsága, élte, mindene“...
Ekkor az elnyomás nem egyenes, nem erőszakos, ’s igy visszaha

tást nem idéz elő.
Hitté válik a’ tömegben , hogy ,,a’ rideg megnyugvás egyedüli me

nedék minden sujtás ellen.“
Itt az egyéniség nagyszerű tudata nincs többé. Itt az emberi méltó

sás: érzete ki van halva.
Az illy ember az életczélt nem keresendi önmagában. E m b e r b ő l  

engedelmes g é p p é  alacsonyuk!
Voltaire a’ középkori történet kebellázitó botrányainál e’ kérdést 

teszi önmagához: „vájjon mi okozta mindezeket ?“
’S a’ XVin. század szellemkirálya, az uj philosophia bálványzott fél

istene e’ botrányok kutforrását a’ n ép  t u d a t l a n s á g á b a n  keresi.
Ha a’ nemzet fel van világosulva: nem leend többé engedelmes 

rabszolgája a’ vak tekintélynek!
A’ zsarnokság tekintélye ollyan, mint a’ kisértet.

30*
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Hatalma nem önerejében áll, hanem azon balfogalomban, mellyet 
felőle a’ tömeg táplál.

A’ kisértet nem erős, nem gyilkol, nem ö l: ’s a’ nép mégis retteg 
tőle; mert benne rendkívüli erőt hisz rejleni, mellyel megküzdeni nem 
lehet, mellyet legyőzni embernek nem adatott.

Azonban ha e’ hiszékeny ember felvilágosul: a’ kisértet rá nézve 
többé semmi erővel nem fos; bírni!

A’ zsarnokság alapja tehát a’ balhiedelem, tudatlanság, lelki sö
tétség.

Oszlassuk el e’ fellegeket a’ láthatárról, és a’ sötétség meg fog 
szűnni!

XXXII.
A’ középkor álmából fölébredt népek mozogni kezdének, mert élni 

akartak.
Tudták, hogy a’ rideg nyugalom, a’ tespedés , a’ merevenség bi

zonyos jele a’ lassú halálnak.
Minden életrevaló nemzet mozogni kezdett és előre akart haladni. 

Az érintett völgyből csak egy keskeny nyilason lehetett kijőni.
Azonban a’ szabadulás ezen ösvényén ellenségeit látta magával szem

közt állani.
Ezek vissza akarák őt erőszakolni az álom é l e t t e l e n  v ö l g y é b e .
De az öntudatra ébredt férfiút nem lehet egyszerűen visszasülyesz- 

teni a’ kiskorúság gyáva korszakába.
A’ férfiú farkas-szemet nézett ellenével, ’s egyénisége teljes érzeté

ben büszkén állt azzal szemközt az ösvényen.
De visszafordulni, álomba szenderülni, gyermekké lenni többé nem 

akart.
Előre igyekvék menni: de ellene útját állotta, ’s visszalökte őt.
Mi következhetett ebből, mint erőszakos küzdelem ?
A’ két ellen egymással tusázott. Viadal keletkezők. Hol egyik, hol 

másik lökte meg ellenét.
Kitérni a’ keskeny ösvényen nem lehetett.
E ’ küzdelemben századok teltek e l, 's a’ nemzet igazi előhaladást 

nem tehetett.
Mert itt a’ két ellen úgy áll egymással szemközt, mint két bika a* 

küzdelem terén.
Hol egyik, hol másik löki meg egymást, ’s diadalát mindkettő abba 

helyezi, hogv e l l e n é t  l e g y ő z z e ,  ho<rv a n n a k  v é r é t  ontsa .
Pedig ez nem előhaladás !
Mindkettő vesztegeti erejét, tékozolja az időt ’s megszereti a’ vé

rengzést, a’ halálviadalt.
És e’ helyzetet különböztessük meg az előhaladástól!

xxxin.
Ha két ellenfél a’szűk ösvényen összeakad és megütközik: itt három 

eredmény lehetséges.
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Az említett férfiú a’ halál völgyébe visszatérni soha nem fog. 
Mert ha a’ kettő között kell választani: inkább akar küzdve, viaskodva 
veszni el, mint hogy gyáván visszatérjen a’ halál völgyébe, hol úgy is el 
kell vesznie.

Hihetőbb tehát, hogy megrohanja ellenét, ’s annak holttestén át 
tör magának utat a’ szabadság terére.

Vagy lehet egy harmadik eset is.
Ellenfele kibékül vele; megfordul, és előtte fog menni. Vezére lehet 

a’ haladás ösvényén , ha fel tudja fogni helyzetét, ’s megérti a’ körülmé
nyeket.

’S itt kezdődik az igazi előhaladás! (Folytatjuk.) V a s v á r i  P ál.

A’ SZERZETES.
Hol hát az isten? Én azért jövék 
Ide, hogy itt könnyebben föltaláljam,
De nincs sehol. . . . Hol vagy hát istenem ? — 
Olly szent hely ez , hol a’ szív és az elme 
Csendes magányban istennel beszél?
Nem e z ! Hisz itten néma a’ szív , és 
Az elme? Gondolkodnia tilos . . .
Mondjátok, oh mondjátok bölcsek: Az 
Isten szabadnak alkotá az embert, —
’S nézzétek öt a' zárdában. H ahaha!
Olly hallgatag köröttem minden , az 
Élet kihalva látszik lenni — mintha 
Sírboltban őgyelegnék egyedül . . . .
Mély és sötét a’ sírbolt, és belőle 
Magasra nem száll még a’ gondolat sem. 
Kerestem istent, ’s nem találtam. A’
Sötétben elveszett ? mi t , elveszett ? — 
ö fönn lak ik , de lelkem olly nehéz, hogy 
Föl semmikép sem emelkedhetik . . . mert 
Isten szabadnak alkotá az embert . . .
Isten szabad lelket bocsát magához. . . .
De nagy bolond vagyok! Kerestem azt ,  kit 
Meg nem találok. Kerestem messzeségben,
Ki olly közel van — isten a’ szivekben 
L ak ik , mig a’ szív el nem űzi őt.
’S ha már szivem m eghalt, nem nagy bolondság 
Keresni őt ? — ’S meghalt szivem ? ■— Nem él.
Volt egy fehér galambom , melly szivemben 
L akott, ezen galamb h i t e m  vala.
De jö tt egy ősz — mesternek hitük őt — 
Elfogta a’ galambot, és helyébe 
Titokban egy pillét bocsáta be,
De , mert a’ szív elzárkózott, bele
Le nem talált, hanem csak repdesett
Főben, kebelben, mig leverdesé
Szárnyáról a’ mázos po rt, ’s most szinetlen. —



470

M ester! minek vevéd el a’ galam bot,
Ez boldogított engemet, de pilléd 
N yugtalanít! . . . Add vissza a’ galambot 1 . . .

Emlékezés volt ez, vagy tünemény?
Egy ifjút láttam — gyermek volt talán — egy 
Ősz férfiúval, ki nyájas beszéd közt 
Vezette őt. Mögötte nép vala ,
És többször ismétlé: ifjú ne menj!
De a’ fiú m ent, nem hallá a’ népet,
M ert hát az ősz szép nyájasan beszélt ,
’S hová vezette őt! Barlang elé, hol 
M egálltak, és az ősz igy szólt: fiam!
Csendes magányban tűnik itt az élet,
Nem háborítva a’ világ zajától,
Csak istenének élve, boldog itt 
Áz ember, és nincs gondja semmire.
Fiam maradj i t t ,  éljünk társaságban.
De kiket elhagyál, azok emléke 
Terhelne tán, azért vesd ki fejedből —
Feledd szülőid, és a’ sok rokont,
’S haszontalanná vált barátidat.
Mit a’ világ ad , vesd meg — mind hiú.
Lesz itt a ty ád , kinek parancsa szent,
Mert isten az, a’ ki belőle szól.
Azért ne gondolkozzál, ’s ne akarj ,
— Helyetted ő gondolkozik ’s akar — 
Különben istent bántanád meg , és 
Gondoskodását. — Kérdező az ifjú :
’S szeretni kit fogok? Laktársidat,
Mondá az ősz — vigyázz szemedre, ez 
Ablak , mellyen beléd megy a’ halál.
Vigyázz szivedre , nehogy istenedtől 
Eltérve bűnös szenvedélyt fogadj 
Magadba. -— — És az ifjú hitte mind ez t.
’S szent mámorában boldog v o lt; de nem 
Tartotta meg, a’ mit hallott, hanem 
Gondolkodott utóbb, és bűnhődött is.
Sötét pokolba űzetett, hol a’
Kétely kínozta ő t, ’s lön ördöge.
Ebből k ijött, de a’ magány előtte 
Varázsát elvesztette, haza meg 
Nem mehetett, mert meg nem ismeré őt 
Már senki. Ekkor fólkiálta : élve 
Meghaltam! Ősz add vissza éltemet!

Mi az erény? Alázd meg magadat.
És mi a’ bűn? Az akarat. Bizony jó 
Hogy itt az észnek nincs szava, különben 
Még fólcsufolná a’ bűnt és erényt. —
Az vélitek, bolondokat beszélek ?
Én okosan tudok beszélni. Az 
Emlékezet homályos bennem — el 
Égette azt a’ képzelem tüze,
De van , mit elfeledni nem tudok :
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Előttem áll egy óriás gyanánt
Az ész ’s imigyen szól hozzám: becsüld
Meg magadat . . . Méltóságodra gondolj . . .
Ne légy az önkény gépe . . . mert szabad vagy 
Erényed az, ha önként jót teszesz . . .
O t t ,  h o l  i g á z v a  v a n  b ű n  és  e r é n y ,
A z  e m b e r i  m é l t ó s á g  s í r j a  v a n .

Mély mély e’ sír , itt már nem hallik a’ föld 
Lármája — rémes csend uralkodik.
H ah , ott kinyilt, ’s egy rém jö tt ki belőle,
’S mormogja: mind bolond, ki szét nem zúzta 
Agyát — ez észszel fogja öt megölni !
Ne jöjj felém! hideg vagy! nincs szived!
O kaczag, és közömbösen tovább megy.

Olly nagyszerű e’ szó: jövő!
Olly mély e’ kérdés: mit hoz a’ jövő? . . . 
Nézzétek ö t, nézzétek a’ világfit,
Küzd . . . elbukik . . . kétségbeesve néz . . .
Néz fölfelé, hol a’ jövő van, és 
Ez valamit súg neki, mit? K e m é n y !  
ő  kapkod a’ remény után, ’s csalódik . . . 
Ekkor leszáll az élet angyala ,
’S igy szól szelíden hozzá : a’ csalódás
S ír , melly fölött virág n ő , a’ — r é m é  n y !
És a’ habok közé sodort remél.
Á’ vágy szivéből föl — magasra száll, mint 
Sas . . . Oh szép remény! Oh szép csalódás!...

I t t  nincs csalódás, nincs vágy, nincs jövő . . .
’S én a’ jövőre, mint egy égre néznék!
Sötét ’s nehéz lepelként terül el 
Fölöttem az örök egyhangúság . . .
Élet! dicsővé teszlek. A ’ hazának 
Oltára szent höly, egy füzért teszek r á !
Föl! tenni vágyom — édes a’ tevés!
Széttépem a’ világ bilincseit —
Fáklyát adok sötét kezedbe ember! — —
H iába! . . . Mit tegyek ? . . . Lankadt vagyok . . 
Most mosolyoghatsz, e’ mosoly nem öl m eg, 
Már megszokám . . . csak lángom oltja el — —
Isten hozott-e, vagy úgy tévédéi,
E ’ börtönök legborzasztóbbikába,
Hol szellememre öldöklő gyilok vár ?
Ki lesz, ki szétszakítja lánczomat?
Oh nincs-e isten, ki ezt megtegye? —
’S ha én magam rázom le a z t,
És éldelek, mert élv után sovárgok,
Lelkem fűzöm rablánczra? — Életem 
Egy hosszú pillanat, ’s ha vétkezem 
— Gyarló vagyok, vétkeznem nem lehet ? — 
Egy pillanatban mit vétettem? Annyit,
Hogy tán örökre büntetend az isten . . .
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Örökre ! . . . Erre jól figyeljetek !
Egy pillanat — Öröklét — És igazság . . .
T i gondolkozzatok! Én nevetek.
Milly szép az alkony! A ’ szabadban ott 
Egy ifjú já r ,  ’s el-elgondolkodik.
Ábrándozik ? méláz a’ sült bolond ?
Vagy tán csodálja a’ természetet?
Szeretném tudn i, mit csodál ezen,
Láthatta már! Vagy még gyermek talán?
Mert én is emlékszem, gyermekkoromban 
— A’ sok bolondság észtelen korában —
Én is merengtem a’ szép alkonyon,
’S bohó szivem még örvendett neki! —
Esküdt szegénység! Kinevesselek ?
Vagy te nevetsz k i, hogy lelkem juto tt 
Kezed közé? — Szükségeim fedezted,
De kellemet nem adtál életemnek . . .
Mi vagy te ? Semmi, vagy hiú p a lást,
Melly eltakarja éltem pusztaságát? . . .

Midőn a’ természet letépi sok
É két, mi azt gondoljuk, meghal, és ő
Meg is h a l; ugyde nem végkép, magot h in t,
’S tavaszra ismét új természet éled.
Mi meghalunk ? igen! de nemzedéket 
Kell hagyni. Nem halsz meg , csak átadod 
Az életet . . . Beh szép utódainkban élni !
’S én ne kivánjam ezt, mert vétkezem? — Hisz 
Megesküvém természet ellened!
Elátkozott vagy szivem ? . . . Már nem is 
Mozdul, sem nem örül, sem föl nem jajdul.
Mióta olly egyformák napjaim,
A ’ bú csak messziről kerülgeti,
Ha ránczigálja, nem gondol vele. 
így van szivemmel szinte az öröm ; holt 
Tetem gyanánt fekszik bennem, ’s nyugalmát 
Föl nem zavarja semmi érzemény.
De volt idő, hol e’ s z í v  t o m p a  n e m  volt.
Nem lángola, de szeretett, ’s nehéz 
Bilincse közt fájdalma édes is volt . . .
De mérget öntöttek belé . . . Vagy a’
S zív  csakugyan pokolnak műhelye,
’S ki tőle boldogságot vár — bolond?

Oh Ida Id a ! mért vesztélek el ?
Mért nem maradtál legalább szívemben?
Úgy érzem még most is dobogását . . .
Nem . . . nem maradtál ott . . . Féltél ta lán ,
Hogy benne téged is meggyilkoland a’
Mogorva négy fa l, a’ midőn szívem 
Meggyilkold? — —

A ’ zárda gyilkos . . . N em ! 
Megszabadított ádáz ellenemtől;
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Hisz gyakran ismételte mesterem: hogy 
,A ’ szív gonosz vágyak forrása csak ;
Örvény, melly elnyel, a ’ szív ördögünk,
Melly roszra csábit gerjedelmivel.
Törjétek öt meg, némitsátok el.‘ De 
Mester! Való-e mind, a’ mit beszéltél?

Hallgass te ész , tudod hogy nem szabad 
Szólnod. Ne tépd még lelkem. A ’ mit isten 
Szerzett, ne bántsd — csak hidd, úgy boldogulsz.
Eskü ! parancsolj a’ szívnek , ha tudsz.
Ö ellenedre is tudott szeretni.
’S birtál-e ellenállni ? Szép vitéz !
Derék vitéz ! mondhatni. Hahaha !
Most is midőn már halva van , csak annál 
M arad, hogy akkor vétkes nem vala. —

(Vége köv.) K o v á c s  Á g o s t o n .

NEMZETI SZÍNHÁZ ÉS MÁS MINDENFÉLE.
Ha mi is olly üresen hagynók ezt a’ rovatot, mint a’ színházat hagyja a’ 

közönség , na hiszen örülne akkor az olvasó.
Kinek ju tna eszébe mai világban színházba járni?
H át még színi referádát írni ?
’S legkiváltképen színi referádákat olvasni.
Itto tt veti meg a’ hátát a’ páholyoldalnak egyegy bús hazafi, háromszinü 

tolla a’ karzaton ülök szemeit piszkálná, ha a’ karzaton csakugyan ülne valaki. 
Az orchestrumban a’ nóta szerint két czigánylegény hegedül ’s én az egész sor 
zártszékben magam nézem a’ darabot egyedül.

Csak legalább a’ szomszédném itt volna, de az most oda haza van , co- 
cardákat himez.

Vagy P . Mihály sógor, a’ termetes szakállával, de az meg Kecskemétre 
ment tambour-majornak.

Vagy a’ színi referensem: de azt meg kiküldte a’ haditanács a’ szénama
gazinba silbaknak.

Vagy Sz — né asszonysággal coquettirozhatnék a’ páholyból, de az meg 
zászlót varrni jár.

Vagy X. Y. Z. ő nagyságaik beszélnének legalább bele fenhangon a’ já 
tékba páholyaikból, de ők most nem beszélnek fennhangon az ő páholyaikból, 
megszöktek ők együl egyig a’ városból, mind kinn vannak a’ szőlőhegyek között.

A ’ játékrendre az isten visel gondot, mint sok más egyéb rendre. A ’ szí
nészek és színésznők patrouillirozni járnak , minélfogva Hamletet legközelebb 
Vadász úr fogja adn i, Rómeót Kortsek atyánkfia, ’s Nyargal Mária szerepében 
Fülöp kisasszony lesz szerencsés legközelebb föllépni. A ’ többinek mind dolga 
van. L. lovon ülni tanul. Sz. exerciroz. E. választmányoz. T. bakter lett a ’ 
Ferencz-városban. F . úgy beleszeretett a’ huszárdolmányba: hogy éjjel is benne 
hál. S. pedig úgy elrekedt a’ sok dictió hallgatásban, hogy talán az idén sem 
beszélünk vele.

Na de mind ez a’ hazáért történik és igy nagyon jól van.
A’ közönség csupa hazafiuságból nem jön a’ színházba. Nagyon jól van.
A ’ művészet csupa hazafiuságból elreked. Nagyon jól van.
A ’ divatlapok csupa hazafiuságból nem adnak színi referádát. Nagyon 

jól van.
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A ’ közönség aztán utoljára csupa hazaknságböl nem olvassa a’ divatlapo
kat. Nagyon jól van.

Hisz a’ hazáért szenvedni olly édes állapot.
Április 5-kén azonban ismét tele volt a’ szinház. Ismét ünnepe volt a ’ 

nemzetnek, békeünnep, a’ testvériség virágvasárnapja.
Becsből lejött német rokonaink üdvözletére a’ szinház ünnepélyesen ki 

volt világítva, két óriási lobogó volt a’ szinpad elejére kitűzve, a’ háromszinű 
és a’ fehér, a’ pesti és bécsi forradalom lobogói, összekötve fehér és háromszinű 
szalagokkal. Énekesnőink gyöngélkedése miatt csak férfikarok mulattaták a’ 
közönséget.

A’ megjelenő német fiatalság küldöttei zajos éljennel fogadtatának, az 
előadás végén egyike e’ fiataloknak beszédet tarta  a’ közönséghez, mellyet a’ 
nagy zaj miatt ugyan nem hallhatónk, de láthattuk örömkönyes szemeiből: 
hogy az szeretetre méltó beszéd volt.

Megértük te h á t: hogy a’ német és magyar egymást nem gyűlölik többé. 
Bár eddig se gyűlölték volna.

Nincs többé nemzetiszony. Mindenki előtt szent a’ haza, szent a’ szabad
ság neve. ’S ki e’ két szent nevet kimondja, meg fogja őt érteni a’ kerek föld 
népe ’s imádattal tér meg saját hazája tűzhelyeihez ’s tiszteletben tartandja a’ 
másét.

Nem fogja senki a’ más nemzet honát, a’ más nemzet szavait kigúnyolni 
többé ’s nem fogja senki saját h o n á t, saját nemzete nyelvét szégyeneim.

Ma volt az egyetemi fiatalság lakomája a’ bécsiek tiszteletére.
Láttuk e’ két elemet egybeforrva, magyart és németet egymás karjai közt. 

Láttuk a’ veres-fehér-zöld szalagot az arany-veres-fekete szalaggal egy kebelre 
t űzve.

Hallottuk a’ közös érzelmeket két nemzet hangjain tolmácsolva , tapsol
tunk a’ száműzött keringő hangjainak , ’s együtt tánezcltunk a’ „tolnai lako
dalmason.“

Petőfi elmondá versét.
P reyer, hamburgi fi hatalmas verseket improvisált — a’ dynastiák tisz

teletére.
Lisznyai Kálmus kegyetlenül hintó a’ görög, zsidó ’s arabs ’s egyéb po

gány mythologia bokrétáit zöld bársony mentéje ujjából. Különösen gyönyörű 
egy hasonlítása. ,,Nem tudj uk — úgymond -— hogy mellyik az a’ k ő , mellyben 
a’ fájdalmaiban kővé vált Niobe lelke lakik? Illy  kő volt a’ bécsi nép , kiről 
senki sem gyanítá: hogy olly nagy lélek és olly szent fájdalom lehessen nyugodt 
közömbös külseje alá elásva.

Végül német barátaink egyike elmondá: hogy ö most először van Ma
gyarhonban , hogy ő előtte e’ népet úgy festették, mint durva, emberevő türel
metlen hadat, hogy ők tartózkodva jöttek el hozzánk, szinte merényletnek 
tartva e’ vállalatukat. Még a’ gőzösön is azzal ijeszgették őket: hogy őrizked
jenek fekete-veres-sárga cocardáikat fenntartani, mert Pesten rögtön kardra 
hányatnak. — Es festé érzékeny szavakban a’ fogadtatást, melly rájuk várt, 
midőn lábaikat legelőször magyar főidre tették , ölelő karok fogadták őket min
denütt, minden balvélemény, minden előítélet hályoga lehullott szemeikről, 
hisz ők testvéreik között látják magukat. — -------

Én láttam e’ nyiltkeblű, szabad komiokú fiakat sírni e’ szavaknál, öröm- 
könyüket sirni. Én érezém öleléseiket’s kezük szorítását ’s bizton hiszem: hogy 
ha karokra lesz szükség, mellyek a’ szabadságot velünk együtt szentül megőr- 
zeni vagy megtorolni segítsenek, e’ karok nem lesznek ott az utósők között, ’s 
ha szükség lesz vérre, melly a’ mienkkel együtt egy ügyért, egy eszmeért omol-
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jó n , — ők ott leendnek , hol a’ vért nem szokás kím élni, kiknek örömkönye 
most a’ mienkkel összefolyt.

’S ez nem a’ világpolgársághozi közeledés.
Sőt inkább, ha valaha, most kell: hogy mindenki saját hazáját kétszere

sen im ádja, midőn azt még az idegen is tiszteli.
A’ nemzetgyülöletnek vége van, de a’ bonszeretetnek nincsen vége.
A’ nemzetek soha sem gyűlölték egymást. Szeszélyes hódítók kénye volt 

az , melly őket szüntelen egymás ellen uszítá.
M ost, ha valakinek kedve van egy nemzetet elnyomni, a’ másik nemzet 

nem nyujtand neki segédkezet. A ’ béke esküszik össze a’ háború ellen. Menje
nek a’ hadvezérek, ha veszekedni akarnak egymással, egyedül; üssék, pofozzák 
egymást, személyesen, ha megharagusznak; a’ népek nem fognak utánuk menni 
többé. Otthon marad mindenki saját tűzhelyénél és lesz boldog és becsületes. 
Nem lesz szabadalma senkinek arra : hogy szeszélyei kedvéért népek vérét ontsa. 
A ’ végcsapás, melly a’ hódítók kezében összetöri a’ véres kormánybotot, a’ né
pek kölcsönös szeretete leend.

Szabadság, egyenlőség, testvériség!
E ’ három bűvös szó az, melly a’ pokol minden rémeit visszariasztandja 

sötét búvhelyükbe kénköves fertőik közé ; mind azokat, kik a’ lánczokat, a’ 
pallost, a’ háborút, a’ vérontás eszközeit föltalálták, visszakergetendi ’s véres 
nyomaikat zöld fűvel benöveszti: hogy emléke se maradjon a’ helynek, hol őket 
a’ föld gyomrába benyelte.

Szabadság, egyenlőség, testvériség !

Nostradamus jövendölése a’ XIX-dik század közepéről.
Az egész földön egyszerre fog kezdődni a’ tavasz. A ’ Vezuvius kitör. Olasz

ország lángba borul.
Asszonyok fognak hadakozni, gyermekek a’ piaczon szónokolni, holtak 

támadnak fel sírjaikból.
A ’ kakas háromszor kukorít.
Új , soha nem látott nap jön fel az égre, melly soha le nem megyen, su- 

gáraitól az egész világ új színbe öltözik.
A ’ sárga hold a’ fekete égen elhalaványul, elvész, a’ szivárvány lejön az 

emberek keblére.
A ’ kutyák elhagyják gazdáikat ’s a’ farkasok fóltámadnak a’ sasok ellen.
Nem fognak lánczok készítetni többé. A ’ börtön neve meg lesz átkozva és 

elfelejtetik.
Nem fog senki kardot hordani többé. A ’ vérontás meg lesz átkozva és el

felejtetik.
Megszűnik a’ gyűlölet, a’ félelem, a’ kevélység; szeretet lesz úr a’ világon.
A’ pénz elmúlik , nem lesz különbség gazdag és szegény közt. Munkál

kodni fog mindenki és boldog leend.
Az isten maga fogja kormányozni a’ világot, maga tanitandja a’ népeket, 

’s kik e’ dolgokat helyette végezték, elmúlnak.
A ’ férfi nem fog úr lenni a’ nő felett. Mindkettő egyenlő joggal fog birni 

az isten előtt.
Addig pedig sok anya fogja halálkínok közt szülni fiait és álmaiban véres 

képeket látand, és a’ föld megmozduland előérzetében.
A’ holdban látni fogjátok a’ véres foltokat’s éjjel tiszta égben mennydör

gés fog hallatni.
A ’ népeket éh- és döghalál látogatandja meg. A’ templomokban imádkozás

közben sokan fólkaczagnak’s az ebek vonítani fognak a’várak és paloták kapui 
előtt.
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Éjenként magától megszólamlik a’ tornyokban a’ halálcsengetyü ’s nagy 
fekete pillangók repkednek a’ levegőben, miknek hátára halálfej van festve.

Ha ezek elmúlnak, az ördög leviszi családját a’ föld a lá ’s az emberek nem 
fognak szarvakat viselni sem aranyból, sem ezüstből.

A’ ministerium erélyesen kezdett működéséhez.
A ’ hol csak észrevette: hogy circumspectus cameralista urak a’ pénzt ki 

akarták escamotirozni az országból, azt mindenütt lefoglaltatta. A’ bankók miatt 
már megint kész a’ kétségbeesés.

A ’ cultusminister Ötvös herculesi munkát vitt végbe.
Mind azt a’ szennyet, mi egy megdenevéresedett ó egyetem falai közt szá

zadok óta halomra gyűlt, egyetlen canalisatio által kitakarítá. Ez Augias akla 
most legalább tiszta.

A ’ tanárok közül azok, kiknek tanítási óráira a’ tanulóság nem akart 
megjelenni, hivatalaiktól fölmentettek, helyettök újabbak, fiatalok ültettetének 
a’ tanári székbe.

Akadt professor, a’ ki azzal fenyegető a’ ministeriumot: hogy ha neki 
auctoritást nem á d , ő apellál a’ vármegyére.

Pedig miilyen republicanusok kezdtek lenni szegények újabb időkben : 
hogy a’ népszerűségre tegyenek sze rt, de h iába; az illyen barricados időkben 
hamar elbánnak az emberrel. Késő volt a’ parókát levenni. Most csak tessék 
magunkat spiritusba tétetni.

A’ nemzetőrség e’ héten kaszárnyáról kaszárnyára já rt ’s ott Összevissza 
ö lelte , csókolta a’ generálistól kezdve a’ dobverőig az egész hadsereget. Azt 
mondják: hogy az öreg Lederer sírt. Szép, szép, — hanem azért nem adjuk 
vissza a’ puskaport.

Részünkről szeretnők már lá tn i: hogy mikor esküszik meg a’ katonaság 
az alkotmányra? Akkor ölelkezünk még majd igazán.

Egyik népgyülés a’ másikat éri. A ’ nép, mintán látja : hogy nem ágyuz- 
nak közé, mindenütt ott van, hol ingyen mulatságra tehet szert. Örvendetes 
látni , hogy napról napra több hölgy pártol a’ forradalomhoz. Nem hiába nevez 
bennünket Szécsenyi napernyős revolutiónak.

Én nem bánnám: ha a’ hölgyek revoltálnának, unalmas v é n  pecsovics 
férjeiket kergetnék pokolba, neveztetnének ki egy pár nőministert, sőt még azt 
sem bánnám , ha a’ választmányban részt akarnának venni, hosszú táblabirói 
dictiók alatt miilyen fólségesen mulatná az ember magát.

Az országgyűlés eloszlik. Ez nem nagy baj, ennél nagyobb szerencsétlen
ség is történt már Pannóniában. Azzal rágalmazzák a’ haza aranygombos atyjait, 
hogy félnek haza menni. Félnek? ugyan miért? Nem féltek akkor , mikor min
den diaeta végével újnál újabb terheket vittek haza a’ népek nyakába ’s félnek 
m ost, midőn a’ szabadság hírével térnek haza ? most félnek a’ hazameneteltől ?

Tán még jobban félnek az ismét el nem jöveteltől?
Könnyen megeshetik. A ’ jövő országgyűlésnek alkalmasint más arcza lesz, 

mint az eddigieknek. Ezt megjövendölheti az ember, a’nélkül,hogy Sybilla volna.

Debreczenben, egy hiteles úr tudósítása szerin t, a’ katonaság lelőtte a’ 
kormányzó tisztjét, midőn az velők a’ tanulókra lövetni akart.

Ugyanazon hiteles úr szavaiból é rtjük : hogy Soroksáron kikiáltották a’ 
respublicát’s Horvátországban az illirpárt megtette Nugent u ra t— királynak. 

Kellene nekünk erről tudn i, ha igaz volna.
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Sardinia beleavatkozott a’ milánói dolgokba.
Ha ez franczia inspiratio következtében tö rtén t, akkor isten legyen irgal

mas kegyelmes az európai békességnek !
Hogy fognak Europa minden népei egymás ellen uszulni;liogy fog Europa 

fenekestül felfordulni!
Ugyan szerencsénk m ost: hogy Ázsiában vagyunk.

Rágalmazó nyelvek azt akarják velünk elhitetni: hogy a’ jövő héten 
Promontorban még uriszéket fognak tartani. Szeretnénk annak a’ törvényes 
bizonyságnak a’ szemeközé nézni, a’ melly itt az együtt működésre magát fel
ajánlaná. Rágalom az egész dolog; — mint szinte az is rágalom: hogy három 
pesti selyemkereskedő csupa nemzeti szalagokon támadt nyereségből házat építet, 
rágalom! ne higyje senki; hogy lehetne illy absurdumot föl is tenni a’ mi 
golgártársainkról, midőn egy ujjnyi széles szalagból akkorát, mennyi az ember 
karját körüléri, csak két húszasért vesztegetnek. Minő rágalmazás !

X. lap szerkesztője megköveti a’ tens nemes vármegyét: hogy adják visz- 
sza neki a’ censorát, mert ő nem akar senki fijáért felelős lenni. Bizony pedig 
már Oroszországban is el van törülve a’ censura, a’ mennyiben tudniillik sem
mit sem szabad nyomatni.

Az a’ hire: hogy azon egy m inister,ki szüntelen Bécsben leend, a’ Bugát 
által indítványozott e g é s z s é g ü g y i  f e l e l ő s  m i n i s t e r  fog lenni.

A ’ pesti polgárság szörnyen haragszik a’ v ö r ö s  színre. Azt hiszi: hogy 
ez mindjárt gu i l l  o t i n t  jelent. Az „ e g y e n i ő  sé g i“ század bajnokainak is
mertető jele vörös szalag lévén, szombaton délután ezek közül néhánynak osz
tattak ki a’ legelső forradalmi ütlegek, szalagaik letépetvén karjaikról. Sőt any- 
nyira ment a’ vörösszin elleni harag ’s a’ nemzeti szin iránti szeretet: hogy a’ 
kocsmárosoknak megizentetett: mikép a’ p a p r i k a t a r t ó  mellé só- és majo
ránna-tartót is tegyenek, ’s ezentúl minden veres szakállu ember zöldet, fehéret 
tartozik a’ szakállábán hordani, különben botba fut.

Legközelebb Pest városa reclamálni fogja mind azon tisztelt uraságokat, 
kik jónak látták a’ forradalom elől Pestről megszökni. Ugy-e nagy baj uraim 
és dámáim: bog}'- illyenkor az ember még csak külföldre sem futhat, mert ott 
is mindenütt revolutio van. Egyébiránt még Kamtsatkában nincsen. De ott is 
lehet. Hova szökjünk? Az olasz, a’ spanyol, a’ belga, a’ franczia, a’ porosz, 
a’ lengyel, a’ bajor, a’ bécsi, az egész világ revoltál, még a’ magyar is. Sehol 
sincs a’ kerek földön annyi nyugalmas tér ,  hová becsületes táblabiró ’s békén- 
hízó polgár leülhessen — dohányozni. Hová szökjünk?

Pesten négyezer fiatal házasulandó férfi nemzeti összeesküvésre egyesült 
— a’ hölgyek ellen. Három óriási könyv készíteték: e g y  z ö l d ,  e g y  e z ü s t ö s  
és  e g y  s ö t é t v e r e s .  A ’ sötétveresbe azon hölgyek nevei iratnak, kik a’ ha
zától megvonták a’ szükség napjaiban áldozataikat , kik szükkeblűek voltak, 
kik nem adtak egy jó szót a’ hon megmentésire, kik mulatni tudtak , midőn 
édes anyjuk, a’ hon, halálos ágyában feküdt. Ezeknek nevei a’ veres könyvbe 
iratnak.

Az ezüst könyvbe jőnek azon honleányok nevei, kik szóval, tettel és ér
zelemmel kimutatták szerelmüket a’ hon, a’ dicsőség, a’ szabadság irán t, kik 
ékszereiket a’ haza oltáraira rakták ’s egyetlen legdicsőbb ékszerül tárták meg 
a’ háromszinű szalagot. Ezeknek nevei az ezüst könyvbe iratnak.
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A ’ harmadikba Írják magukat a’ férfiak, kik szent esküvés és örök gya
lázat büntetése alatt kötelezik magukat senkivel, ki a’ vörös könyvbe írva van, 
ismeretséget nem kötni ,  azokkal a’ bálban nem tánczolni, a’ színházban rajok 
nem nézni, velők semmiféle liaisonba nem bocsátkozni ’s őket oltárhoz nem 
vezetni. Ne élvezze a’ szerelmet, ki a’ hazát szeretni nem tu d ja , ne lehessen 
an y a , ki honleány lenni nem tudott. Ellenben üdv azoknak, kik az ezüst 
könyvbe Írattak á t ,  számukra fogja teremni az élet legszebb virágait, ők lesz
nek az ünnepélyek méltó királynéi, imádtatni fognak a’ haza legjobbjaitól ’s 
boldogságukat az ég maga irta alá.

Szaporodnak a’ nevek mind a’ három könyvben. Hála az égnek : a’ vö
rösben legkevesebb , a’ zöldben legtöbb van.

Köröztetni fogjuk mind a’ hármat országszerte. Vessen számot mindenki 
magával, mert ez országdöntö összeesküvés lesz.

N. - K . .  i atyánkfiainak körülbelül illyen dietionariumot adtak a’ kezébe 
illető hatósági vezéreik, miből aztán nagyot érthet, a’ ki ak a r, de nem az igazit. 

S z a b a d  s a j t ó .  Úgymint szabad lesz szüretkor minden embernek bort
mérni.

R e f o r m.  Minden ember református fog lenni, azaz: kálvinista.
E g y e n l ő s é g .  Kinek mije van , azon megosztozunk.
S z a b a d s á g .  Üthetjük már a’ zsidó t, senki sem bánt érte.
N e m z e t i  ő r  s e  r e g .  így akarják szegény embert beverbuválni a’ kato

naságba , elvinni Muszkaországba. Köszönjük akkor az estancziát! 
K ö z t e h e r v i s e l é s .  Nem fizetünk többet a’ papnak.
Ú r b é r i  v i s z o n y o k  m e g s z ü n t e t é s e .  Ezentúl a’ földesúr szántsa 

a’ jobbágy földét.
E s k ü d t s z é k .  Kikergetjük a’ senatorokat a’ városból.

Nemesség megszűnése. H át nem lesz többé haut-volée-bál ? H át a’ pa
rasztnak is be szabad jőni a’ casinóba? hát a’ leeresztett hajú leányasszonynak 
is le szabad ülni arra a’ padra , a’ hol a’ kalapos kisasszony ül ? hát a’ varga 
leányának is szabad lesz már parazolt hordani? hát a’ kékbeli ember semmivel 
sem lesz alább v a ló , mint a’ zöldbeli ember ? H át cívis lesz már most minden 
ember ? H át nem lesz már a’ theatrumban sem első hely , sem kakasülő ? H át 
nem csapják meg már a’ parasztot többet? H át — — Eh hisz ez égbekiáltó !

— Mellyik az én ellenségem, káplár uram ? kérdi a’ czigányujoncz, káp-
rázván az ő szemei.

— Mind az, a’ ki szemközt jön , valamennyi.
— Csak azért tudakoltam: hogy szeretnék velők kibékülni.

— Jobbra kanyarodj!
— Mit gondol szomszéd komám uram , nem jobb volna balra kanyarodni'

NÉPSZÓNOKOK ÉS NÉP.
Nép. Jogot és kenyeret!
1. Népszónok. Minden bizonynyal fogtok kapni. Még ugyan egyik sem 

kész, de ha jó idők járnak , száz esztendő alatt mind megterem.
Nép. É ljen! Éljen !
2. Népszónok. Nem az a’ kérdés: hogy mit kapjatok, hanem az: hogy 

mikor ? Akár kenyeret, akár ütleget, de mingyárt. Nincs várakozásra idő.
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Nép. Éljen! Éljen!
3. Népszónok. Nem jogok kellenek a’ népnek , hanem kenyér, mit ér az 

öntudat, ha az ember éhes? Mannát nekünk és sült verebeket!
Nép. Éljen ! Éljen !
4. Népszónok. Első a’ jog , azután a’ czipó. Első a’ szív , azután a’ g}ro- 

mor, verjétek le a’ rab kezeiről a’ lánczokat, ’s az majd tudni fogja magát 
fenntartani.

Nép. Éljen! Éljen!
5. Népszónok. Miután bebizonyitánk ti nektek : hogy minden nagyon jól 

m egy, széledjetek haza.
Nép. Éljen ! Éljen !

KÜLFÖLDI TÁKSASÉLET.
BÉCS. T a v a s z e l ő  1. 1848. Századok mulasztását fizeti a’ jelen. Párizsban 

föltűnt a’ nép-ébredés első hajnala, hogy milliók üdvöt találjanak föl általa. Ezerfclé 
oszlik most a’ figyelem, ’s apróságokra pazarolni nem szabad azt a’ levelezőknek. Én 
részemről csak a’ főbb eseményeket érintendem.

Tavaszelő 17-ke óta a’ nyugalom teljesen helyre állottnak látszik. A’ kato
naság elvonult, Glacink levetkezte tábori szinezetét, a’ boltok nyitvák, ’s minden 
üzlet rendes folyamatban van. Bend föntartására fegyveres nemzetőrök ügyelnek, 
számos csavargót fogtak össze, ’s éberségük biztosítékot nyújt a’ felöl, hogy a’ 
vagyon- ’s személybátorság megtörve sehol sem leend. Berlinből aggasztó hírek érkez
tek , ’s nagy sensatiót okoztak, mindenki szent pietással emlité az elhullott véráldo
zatokat. Yilmos fölszólalása az összes német birodalomhoz, itt is ellenszenvre talált. 
Kezdik rebesgetni, hogy a’ közbizalom Ferdinándot tisztelendi meg Némethon csá
szárságával, >— annyival inkább, mert a’ kétfejű sast számos helyen cocárda gyanánt 
viselik. A’ milly kedves a’ hiedelem, — olly leverők a’ lombard-velenczei események. 
Hogy Yelencze köztársaságot kiáltott ki, ’s gróf Zichi capitulált, azt mindgyárt meg
tudtuk ; de Milánóról bizonytalan , sőt sokszor egymásnak egészen ellentmondó hírek 
keringtek. Csudálnom kell az elkeseredést , mellyel itt az olaszok irányában viseltet
nek. Mintha bizony nekik nem is volna joguk a’ közös szabadság élvezetéhez ? . . . . 
Én fájlalom Ausztria irányzatát, mert mig öntüzhelyénél a1 szabadságért áldozni 
késznek mutatta magát: addig egy más haza irányában — mellynek fekvése ’s nem
zeti jelleme önállóságot igényel — a’ szabadság elnyomására törekszik. E’ törekvést 
siker nehezen koronázandja. Lombard-Velencze tagja egy szétosztott nagy családnak, 
melly — a’ múltak hibáját helyrehozandó — most nemzeti egységre törekedik, ’s 
bizton állíthatjuk, hogy 23 milliónyi nép lelkesülésén megtörik az erőszak minden 
hulláma. Nagy tévedés jelenleg minden jogokra hivatkozni, mikor a’ népjogok istene 
irtó hadat izent minden önzésszülte jogoknak. Kár erőnket vesztegetni olly háborúra, 
hol nyernünk nem lehet, mert ellenünk a’ kor hatalmas szelleme küzd. Iti azonban 
a’ korszellem szózatát nem értik. Mindenfelé fölszólítások vannak kiragasztva, mely- 
lyekben a’ polgárok Olaszhon elleni fegyverfogásra lelkesíttetnek, ’s két három nap 
alatt hat—némellyek szerint tiz—ezer ember gyűlt össze, letiprandó az olasz függet
lenséget. Én azonban hiszek korunk fátumában , ’s ha a’ jelen ellentétet nem akar 
képezni magával, úgy okvetlenül a’ tiporni akarók fognak majd eltiportatni. Az ön
kényesek elveszésével sok kárt nem vallunk , mert nagy részint a’ nép söpredékét ké
pezik , ’s épen . . . álgyu elé valók.

Bel-viszonyainkat illetőleg említést érdemel a’ tanulási.’s tanithatási szabadság 
megadatása , mit az egyetemi ifjúságnak szűnni nem akaró éljenezése üdvözlőit. A’ 
sajtószabadság ’s alkotmány után ez a’ legnevezetesebb pont, mit a’ kormány helybe- 
hagyott. Utósó lánczát zúzta szét a’ lélek, ’s szabadon repül most arra, merre a’ 
a’ folytonos tökéletesedés ösztöne hivja. Körét ezentúl nem az önkény szabja ki a’ 
tanításnak, hanem a’ szellemi haladás; ’s határa folyvást változik, a’ mint azt a’ 
szellemi képződöttség tökélyesbülése igénylcndi. Megszűntek a’ koronkénti közvizs
gák is , mellyekkel többnyire a’ közvéleményt játszották k i , helyettük szigorú ’s 
egyetlen álladalmi vizsga hozatott be, mellyen a’ gyenge elesik, de az erős annál na
gyobb diadallal megy keresztül. Az évi vizsgák megszüntetését sürgölendi a’ protes
táns papnövelde is , ’s hisszük, hogy kérelmük nem leend kiáltó szó a’ pusztában. — 
Sajtótörvényeink megjelenését feszült figyelemmel vártuk, meg is jelentek azok két 
két ivén, ’s terjedettségök elég ok volt arra: hogy első látásra is bizalmatlanságot 
költsenek bennünk. Volt is benne sok olly pont, melly méltóvá tette, hogy az egye
tem piaczán ünnepélyesen megégettessék. Csak azt sajnálom, hogy jelen nem lehet
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tem, 88 szakból álló sajtó-törvény halála megérdemelte volna a’ jelenléteit. Azóta 
már az el nem fogadott pontok módosítva vannak, ’s hinnünk kell, hogy az előbbi 
alakzat csak kísérlet volt annak kitudására, mennyire tudja a’ nép megkülönböztetni 
a’ jót és rosszat egymástól. Részünkről azonban jól ütött ki az experimentizálás, ’s 
bebizonyítottuk ünnepélyesen, hogy velünk többé szembekötősdit játszani nem lehet. 
Átalánosságban annyit mondhatok, hogy a’ bécsi sajtótörvények első alakzata is sze- 
lidebb volt a’ magyar sajtótörvényeknél, mert itt hetenként 3-szor megjelenő lap 
szerkeszthetése 1000, mindennap megjelenőé pedig 2000 pengő forint biztosítéktól 
föltételeztetik. Az irót sem ijesztik kettős büntetéssel, többnyire minden sajtóvét
ségre fogságbüntetést szabnak , ’s nagy részök egy naptól három hónapig terjed. 
Nem is helyeselte Becsben senki a’ magyar sajtótörvényeket, ’s a’ pesti demonstrátiót 
egynek tartották a’ fölszabadult szellem leglojálisabb nyilatkozatai közül. Minden
felé azt kérdezték, hogy ki és hogy hozhatott ollyan sajtótörvényeket, ’s én részem
ről azt feleltem, hogy rögtönzés szüleményei, ’s átalakulásunk korszakában első lép
csők lévén, sokáig fönn nem állhatnak , ’s az ellenök nyilatkozott közvélemény óriási 
súlya alatt össze fognak omolni. Ezt annyival inkább van jogunk reményleni, mert 
olly férfiak ülnek a’ kormányon , kiknek belátásától ’s szabadságszeretetétől csak jót 
reményihetünk.

Múlt hó 30-kán a’ Grabenen voltam, ’s roppant zaj vonta magára figyelme
met. Csapatosan tódult mindenfelől Kohlmarkt felé a’ nép, hogy — mint sokan 
mondták — láthassák a’ magyar mágnásokat. Én tudtam, hogy hazánk ügyei most 
sokkal fontosabbak, semhogy ők itt lehetnének, ’s bizonyosságot szerzendő az ese
ménynek mibenlétéről, siettem a’ Kohlmarktra. ’S látom messziről lebegni a’ piros- 
fehér-kék zászlókat, ’s a’ néptömegtől nem mehetvén, vártam, míg felém jönnek. ’S 
jött a’ tisztességes h o r v á t  d e p u t á t i ó ,  — czipelte magával a’ 30 pontot, mellyek- 
nek nagy része sem többet sem kevesebbet nem tartalmazott, mint hogy ők Magyar- 
országtól el akarnak válni, — ’s csupa tiszteletből a’ méltányosság iránt, belemarkol
tak territoriális viszonyainkba is , kirántották Fiúmét, ’s boldog álmodozásukban 
évenként tartandó országgyűléseik négy fő helye közül egyiknek ki is jelelték, — 
a’ határőrvidékeket ’s magyar megyéink mind azon részeit, mellyek szerintök valaha 
Slavóniához ’s Iíorváthországhoz tartoztak (még Bács és Banáth is) visszakapcsoltatni 
eltökéllették,’s Ausztriára parancsoltak, hogy a’ p a p i  n ő t e l e n s é g  töröltessék el. 
így jártak szét mindenfelé, többnyire magyar ruhában , piros-fehér-kék szalag-ró
zsákkal, ’s az ablakokból számos kendőlobogtatással iidvözöltettek , de zsiviójukkal 
a’ hölgyeket csak hamar szétszalasztották. Most jön a’Pannónia mellék-lapja, melly- 
ben a’ Zsedényi által aláirt két királyi leirat sorsa, az országgyűlés elkeseredése , ’s 
Pozsonynak lázas állapota közöltetik. Kossuth beszéde roppant tetszéssel minden ká
véházban fölolvastatik, a’ leiratoknak ’s Zsedényi arczképének megégetése leirha- 
tatlan hatást idéz elő. Meglepetve érzik magokat a’ nemzetakarat hatályos nyilatko
zatán , ’s kimondják ellenszenvöket a’ horváth küldöttség irányában, annyival inkább, 
mert a’ páncsovai’s zimonyi hirek megérkezte tudtul adta, hogy nem is az összes 
horvát nemzetet, hanem annak csak egy kis töredékét képviselik. Ennek lehet tulaj- 
donitni, hogy rokonszenvre nem lelvén, tömegben járni megszűnt a’ küldöttség , ’s 
az egyesek senki által nem üdvözöltettek. Legújabban ő fenségénél voltak, ’s tőle 
azon választ nyerék, hogy mind azt megadja, mit mint Magyarország alkotmányos 
királyának megadni hatalmában van. Ez máskép annyit tesz, hogy az elszakadásból, 
horvát felelős ministeriumból, territoriális terjeszkedni akarásból, Zsupánokból stb. 
nem lesz semmi, ha csak a’ magyar országgyűlés nem akarja, az pedig nem akarhatja 
’s nem is fogja akarni soha!!! Érdekes tudni a’ galicziai sympathiákat Horvátország 
irányában. Élet-halálra küzdenek a’ horvát jogok mellett, minket törvénytelen bi
torlóknak ’s a’ nálunk s-okkal nagyobb (?) magyarhoni szláv elem elnyomóinak tar
tan ak ,’s elérkezettnek hiszik az időt, mikora" túlsúlylyal biró tót-elem által vagy 
elnyomatnunk, vagy semmivé tetetnünk (?) kell. — Hinnem kell, hogy Galiczia nem 
az összes lengyel nemzet érzelmétől lelkesitterik, mert ha ellenkezőleg állnak a’ 
dolgok, ’s Lengyelhon úgy érez irántunk, mint Gácsország, akkor a’ lengyelek újjá
születése nem örvendetes jel a’ magyar elemre, azon elemre, melly Lengyelország 
mellett elnyomatása perczeiben leghangosabban nyilatkozott : ’s a’ physicai tehetet
lenség súlyától leveretve, fájdalomtól sajgó kebellel tűrte a’ szomszéd ’s érzelmekben 
rokonult nemzet felosztását!!! sőt fátyol fedi jövőnket, az események sora ellátha- 
tatlan , egymást érik a’ viszonyváltozatok, de keserűbb változat nem lehetne ránk 
nézve, mint ha az általunk megkönyezett lengyel nemzetben az orosz hatalom ’s ér
deknek ellenünk csatázó képviselője támadna föl. Ezt hinnem jobb géniuszom nem 
engedi, ’s egy szebb jövő reményével üdvözlöm a’ most itt levő lengyel küldöttség
ben az igaztalanul elnyomott Lengyelhon feltámadásának nagy napját!!!

P ap  Gábor .



Egyenlőség, szabadság, testvériség!

ÉLETKÉPEK.

FELELŐS SZERKESZTŐ

J Ó K A I  M Ó R .







1848.April 16. ER.TESITO.
Április első napjával kezdődő évnegyedes előfizetés

a p r i l i s - j u n i n s i  f o l y a m á r a
Budapesten 3 ft., postán küldve 4 ftjával pengőben elfogadtatik Pesten csupán
csak Länderer és Heckenast könyv-nyomdája ügyszobájában (Pesti Hirlap ki

adó-hivatalában) és minden kir. postahivatalnál.
A’ január-martiusi folyamból teljes számú példányokkal folyvást szolgálhat

Az Életképek kiadó-hivatala.

(17)

(M a jó k
(1- 0)

járása.
P e s t r ő l  Becsbe  n ap o n k in t ,  Gy ő r r e l  kapcso l a tban .

Indulásóra : reggeli 7 óra.
P e s t r ő l  Z i m o n y b a  minden kedden, lefelé Eszéken, fölfelé Titelen át.

„ „ minden pénteken, lefelé Titelen, fölfelé Eszéken át.
,, O r s o v á r a  minden vasárnap, Galacz és Konstantinápolylyal kapcso

latban az oláh részen.
„ „ minden csütörtökön, Galacz és Konstantinápolylyal kap

csolatban a’ török részen.
„ O d e s sá ba  april 9- és 23-án az ugyanezen napokon Orsovába induló 

gőzössel.
Indulásóra : reggeli 6  óra.

Sz o l n o kb ó l  S z e g e d r e  minden kedden és pénteken reggel.
S z e g e d r ő l  S z o l n o k b a  minden vasárnap és szerdán reggel.

P e s t e n ,  april 1-jén 1848.

y  Az első cs. k. szab. Dunagőzhajózási társaság főügynöksége»

V asvári P á l arczképe
kapható Pesten

Emich és Magyar könyvárusoknál.
Ara 40 kr. pp.

A’ bejött öszveg forditatik a’ martius 
15-k i emlékre.

Figyelmeztetés a’ hölgyekhez.
Egészen uj szállitmányu legutósó párisi és 

bécsi divat szerint szabott tavaszi mantillék 
és überwuríök finom kásmérből, alepinból, 
és nehéz selyemkelmékből, ngyszinte nehéz 
selyem-bársonyból folyvást nagy válogatásban 
léteznek és jutányos áron kaphatók

E h n n  T a m á s
divatárúkereskedésében Pesten, szabad
ság-téren, a’városi gyógyszertár mellett 

a’ „Reménynél“ .

A







IRÁNYESZMÉK.
XXXIV.

A .z állam ekkor többé nem álland két ellenerőből, mellynek egyike a’ 
másikat megsemmisítse. A’ vezér nem fog vívni önségével, nem fog töre
kedni a’ milliók ellen.

És mikor mehet biztosan előre a’ hajó?
Akkor-e, midőn a’ hullámokkal megegyez, ’s azokkal versenyt halad, 

vagy mikor folyam ellenére akar daczolni a’ habokkal?
Az illy hajó evezői minden lapátolással egy uj sebet ejtenek a’ folya

mon. Fellázítják maguk ellen a’ hullámokat.
És czélt értek-e ?
Azért, hogy a’ hajó visszafelé törekszik: felcsigázta-e magával a’ 

folyamot is?
E’ hajót csak nehány hullám kiséri; ez is csupa kényszerűltségböl, 

mert a’ lapátok által fölfelé erőszakoltatik.
De ez egyes hullámok is nem fognak-e rögtön megfordulni, ’s ha- 

ragjokban tajtékot túrva, nem fognak-e ismét tovább menni az egyenes 
utón , rendeltetésük pályáján ?!

Az illy hajó öntudatlanul is oda működik, hogy a’ folyam egészen 
kisikamoljon alóla.

’S eljutand a’ zátonyra, a’ homokpadra , hol meg kell ülnie, ’s ek
kor veszi észre, hogy elveszté az alapot, mellyen fenállhatanda............

A’ ki tehát hullámokkal daczolva, visszafelé evez: az nem győzte le 
a’ folyót; hanem önmagát büntette meg!

XXXV.
Szükség , hogy az állam fölött kormányzók álljanak.
De ezek legyenek ollyanok, minő növényen a’ virág.
A’ virág is felette áll a’ növénynek, és annak nedvével táplálkozik.
De ez a’ növény tudta, akarata, beleegyezése szerint történik.

31
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Minden életerejét örömest megosztja a’ virággal; mert abban ön lé 
té t  l á t j a  k é p v i s e l v e ,  e’ virág szineiben neme tökélyei öszpontosulvák.

XXXVI.
Szabad sajtó nélkül a’ közvéleménynek uralkodni nem lehet.
Hogyan fejlődjék ott hatalmassá a’ közszellem, hol annak forrása 

betömetik, eltemettetik ?
A’ mi a’ beszédre nézve a’ ny e 1 v : az a’ gondolatra a’ saj t ó.
Ha a’ nyelv lebilincseltetik: hiába fog ott a’ sziv érezni, hiába fog 

mozogni az ajak ...............nem szólhat; érzelmeit ki nem fejezheti.
De ki engedné nyelvét igy lebilincseltetni ?
Nem akarna inkább meghalni, mint hogy illy örök némaságra legyen 

kárhoztatva ?
A’ lélek alkotói erővel bír.
Ez folytatja a’ teremtő munkáját.
Mert 6 nap alatt nem lehetett azt tökéletesen bevégezni............
’S azért, ki a’ szellem e’működését gátolja: az lázadást üt a’teremtő 

ellen, mert ennek helyettesét az észt  akadályozza isteni hivatása teljesí
tésében !

Berzsenyi és a’ XVHI. század ezt mondá: „Az ész az isten!“
’S kik ennek ellenszegülnek: azok nem lehetnek egyebek, mint ör

dögök, rósz szellemek, kiknek helye a’ pokolban van!
XXXVH.

Szabad sajtó mellett a’ közvélemény maga fölött hatalmat nem ismer.
’S a’ milly szabad a’ szellem, a’ milly biztos ennek repülése: olly 

bizonyos ekkor a’ nemzet előhaladása is.
Ha a’ szellem földhöz van bilincselve: akkor szárnyaival csak vergő

dik és ekkor idéz elő zavarokat, küzdelmében megvérezi önmagát, boszu- 
jában szemébe csapkod ellenének, ki őt fogva tartja.

De ha bilincseiből felszabadult, akadály nélkül repülend a’ határta
lan légbirodalomban. Szárnyait mindegyre messzebb terjesztendi. Árnya 
alatt fog megnyugodni az ember. Egygyé olvadand a’ testvér testvérével, 
kit most nem ismer, kit halálos ellenének tart.

Csak igy alakulhat egy világszerű közvélemény !
XXXVIII.

Michelet szétnézett Európában, ’s kebelfájdalommal kiálta fel :
„Ki nem látja, hogy Európára keletről és nyugotról a’ halál árnyéka 

borúi ?! hogy naponta kevesebb a’ világosság, hogy Olaszország elveszett, 
hogy Irland elveszett, hogy Lengyelország elveszett..........Es hogy Né
metország el akar veszni! . . .“

Ezen utóbbiak alatt szokás érteni a’ magyarokat is.
De ezt Michelet 1846-ban irta!

XXXIX.
Európa — az igaz — már szinte őszülni kezdett.
Fehér szálakat vett észre hajfürtéi közt ’s a’ halálról kezdett gon

dolkodni.
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De e’ hajszálak nem természetesen őszültek meg!
A’ százados küzdelmek búba meritek Európát, a’ hosszú álom eb 

gyengité őt: de álmából már felébredett, ’s iíjui erőre kezd újra éledni"!-
Kitépi néhány ősz szálait.
Jövőre nézve pedig biztosítni fogja magát a’ bú bánat ellen.
’S ekkor meg nem őszülend!
A’ múltak romjain halhatatlan phoenixként fog föltámadni az ifjú 

Európa!
XL.

Lamartine, az ideiglenes kormány egyik tagja, körültekint a’ föld- 
tekén , ’s a’ félvilágon egy közszellemet lát végig borulva.

Átfutja Europa szellemmozgalmait, az újabb kor óriási törekvéseit, 
és megjegyzi, miszerint „mindez nem ok nélkül történik !“

„Mindennek van értelme — igy szól ő — egy mély és titkos értelem 
ez: de a’ bölcs szemei belátják azt.“

„Ez egy közös eszme, közmeggyőződés, társadalmi törvény, és olly 
igazság, melly akaratlanul is meghonosult minden lélekben, ’s a’ tömeg 
szellemébe is áthatott, annak tudta nélkül, és érlelődik, hogy tényekben 
az isten igazság erejével, vagyis meggyőzhetlen erővel létesüljön.“

’S megmagyarázza ő a’ közszellemnek kutforrását is.
Az é s z t  említi meg a’ világ főtörvényhozójául :
,,E’ törvény a’ közös ész:  orgánuma a’ beszéd; apostola a’ sajtó ; e’ 

törvény teljed a’ föld felett, mint egy új vallás, melly csalhatatlan, ’s 
ugyan azért hirtelen honosul, ez akarja önképére ujjáalkotni a’ vallásokat, 
a’ műveltséget, társadalmat; mindezt pedig az e g y e n l ő s é g  és t e s t 
v é r i s é g  alapjára helyezni. . . .“

(Folyt, köv.) V asvári Pál.

CAPO DI PESSARO.
(Novella.)

Ajtómon kopogtattak.
Nem szeretek ugyan egyáltalában semmi reggeli látogatást, de azért 

csak elkiáltám, hogy: szabad, ’s indulék az ajtót megnyitni.
Füleimet ekkor kardcsörgés üté meg. — Mennykő, gondolám, csak 

nem én hozzám jönnek a’ katonák? ha történetesen 1837-ben volnánk, 
illyesmi ugyancsak megdöbbentene.

Megnyitván ajtómat, egy huszártiszt lépett be hozzám. Arcza ollyan 
félidegen volt, mintha egykor ismertem v*>lna.

— Pálfi úrhoz van szerencsém ?
— Szolgálatjára önnek, uram.
— Bocsánat, ha tán kissé jókor találtam jönni. Engem egy különös 

ügy vezérel ide.
— Tessék velem parancsolni.
— Azonban, ha háborgatom, inkább máskor jövök.

31*
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— Kérem, egészen öné vagyok. Szerencséltessen. Tessék helyet 
foglalni.

— Köszönöm.
Leültünk. Engem a’ kíváncsiság majd megölt: mi az ördögöt akar

hat velem ez az ember?
Vendégem mosolyogni kezdett és kérdé :
— Nem ismer ön engem?
Én e’ kérdésre természetesen szörnyű zavarba jöttem. Vizsgálám, a’ 

mint lehetett hirtelenében, visszagondoltam régi ismerőseimre.
— Én Kalocsai Sándor vagyok.
— Ah <;a! Kalocsai Sándor. Valóban ön az. Ki hitte volna ? Isten 

hozta önt! Hogy ’s mint van? ollyan régen nem láttam. Ön engem úgy 
meglep. Ezer bocsánat, hogy mindjárt első pillanatra rá nem ismertem, 
mert ön valóban igen megváltozott.

— Tudja a’ manó: a’ kivel csak találkozom, mind azt mondja.
— Tudja ön, sokat tesz a’ katonaruha is.
— Az is , de tán legtöbbet tesz a’ levágott szakái. Hogy van ön ? 

Azóta, hogy nem láttuk egymást, bekóboroltam az egész világot. Ön foly
vást itt volt Pesten? Hol vannak, mit csinálnak a’ mi régi jó ismerőseink, 
kik ezelőtt körülbelül öt évvel, minő rendes táblabirák voltunk a’ Pillwax- 
ban a’ hosszú asztal mellett.

— Már az igaz. Félnapot ki tudtunk ott húzni.
— Egész napot is az ördögbe. Csak hogy épen ebédelni mentünk. 

Hát, hogy van a’ többi között, kihez különben csak délután a’ fekete kávé 
mellett volt szerencsénk, a’ nemzeti színháztól F. úr és ki a’ világon 
mindenhez látszott érteni, kit úgy hallgattunk, mint valami oraculumot? 
Jön még ön össze B. úrral, kinek az 1834-diki országgyűlés egészen a’ 
kis újjában van? Mit csinál T. úr, a’ gazdasági lap szerkesztője — most is 
ollyan borzasztó democrata ? Mind fel fogom őket keresni.

— Szívesen fogják önt látni. Szolgálhatok egy szivarral ?
— Ide vele.
— Tessék. Itt a’ tűz is.
— Köszönöm. Hát ön hogy van ? már másodszor is kérdezem. A’ 

mint látom, épen irt ön valamit ?
— Egy szerencsétlen novellát kellene befejeznem. Sietek vele, mert 

az eleje már sajtó alatt van.
— Patvart, ollyan könnyelműen mer ön irni ?
— Mit csináljon az ember? A’ mint jő.
— Na, annak örvendek. Én a’ könnyelműséget minden alakban imá

dom. . . De, a propos, a’ novellára. Képzelje, magam is illy novellaféle 
ügyben jövök önhez. A’ mellett tudniillik: hogy óhajtottam önt látni.

— Csak nem akarja a’ kardot tollal felcserélni ?
— A’ mióta katona vagyok, még minden évben három hónapot uta

zásra fordítottam. Bajos volt ugyan a’ szabadságot kieszközölni, de végre 
mégis kieszközöltem. A’ lefolyt ősz alatt Olaszországra került a’ sor. Be
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jártam előbb az éjszaki részt, aztán a’ középsőt, végre Nápolyi, Siciliát, 
’s a’ szigeteket.

— Irigylendő sors.
— Siciliában két egész hónapot töltöttem. Bebarangoltam zegét 

zugát. Egyik faluból a’ másikba. Egy éjét zárdában töltöttem, a’ másikat 
csapszékben , a’ harmadikat az ég tudja hol, a’ mint jö t t : rablótanyákon, 
omlott várakban, pásztor-kunyhóban, repedések közt a’ sziklarétegekben, 
törékeny csónakon a’ tenger szine felett.

— Ön mindig ollyan kalandszerető ember volt.
— Siciliában utazni, uram , a’ gyönyörök legmagasztosbja. A’ sziget 

kiemelkedve a’ tengerből egy iszonyú hegytömeg, hol azonban a’ völgyek
ben a’ képzelhető legszelidebb éghajlat uralkodik. Aztán, minő népség! A’ 
férfi erős, derék és bátor, a’ hölgyek mind megannyi túlvilági képek. 
Mindenféle regényes és költői nevek, ezernemű kedélyes népszokások, 
ének , táncz és zene. Nappal az égető sugárak elől elvonulva, az élet este 
kezdődik, midőn a’ nyugat vöröslő világában a’ hüvesülő mennyív alatt a’ 
siciliai lánykák megjelennek a’ falusi lakok erkélyein, ’s kedveseiket virág
szálakkal dobálják. A’ föld csaknem munka nélkül terem. A’ mezőkön ró
mai és görög maradványok, szobor-töredékek ’s faragott párkányzatok. Az 
egész sziget egymásba folyó festői vidékek sora , a’ partokon a’ tengerbe 
nyúló hegyfokok a’ viz szinét szeszélyes csipkézetekben metszik el. A’ he
gyek oldalain a’kitünőbb csúcsokon ábrándos alakú lovagvárak, a’völgyek
ben az elszórt faluk tornyai minden irányban. Lent a’nyájas és békeszerető 
nép ; fent a’ históriai nevekkel ragyogó aristocratia. Minden lépten pedig 
szerény madonna-kép, kőkereszt vagy egy védszent tiszteletére emelt szo
bor, melly előtt imádkozok csak ritkán, virasztó lámpa pedig soha sem 
hiányozhatik. Végre pedig, mit legelőbb kellett volna megemlítenem: a’ 
háborgó Aetna, ’s a’ sziget minden részében található történeti emlékek, 
mellyekhez ollykor a’ legcsodálatosb események mondái csatolvák.

— Képzelem, mennyire elemében volt ön.
— Boldog voltam. Egyik phantasticus álomból a’ másikba estem. A’ 

két hónap nem volt több két percznél. Hanem van is ám egy halmaz min
denféle jegyzésem.

— Ah?
— Naplóim telvék mindenféle kalandos eseményekkel.
— Ez nagyon derék. Nem volna önnek szándoka ezekből valamit köz

rebocsátani ?
— Attól függ, ha ön egy bizonyos kérésemet figyelembe veszi.
— Kérem, tessék velem rendelkezni.
— A’ dolog furcsa. Nem is tudom, hogy kezdjem.
— De mikor engem nem érhet nagyobb szerencse, mint ha önnek 

valamiben szolgálatára lehetek.
— Ezen kezeimnél levő töredékeket üres óráimban már néhányszor 

rendezgetni kezdtem: egy párt a’ sok közöl kiválasztottam, ’s ki akartam 
azokat dolgozni.
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— És?
— Azonban mindannyiszor belesültem.
— Hogy lehet az? ön mindig olly sok kellemmel tudott valamit él

beszélni.
— Elbeszélni, meglehet, legalább megértettek. De tudja a'manó, 

az irás sehogy sem akar nekem menni, ha tollhoz nyúlok, egy jóra való 
gondolat sem jut eszembe.

— Ön mindenesetre túlszigorú saját tehetsége ellenében.
— Dehogy túlszigorú, uram. A’ mi igaz, az igaz, ’s ön nem fogja 

megczáfolhatni azt, mit saját tapasztalásomból tudok. Azért, ha ön is bele
egyeznék , ezen töredékeket más utón bocsátanám közre. Tudja m it, édes 
Pálffi úr. Szövetkezzünk össze, mint a’ francziák szoktak. Én adom az 
anyagot, ön fel fogja azt dolgozni. Én elmondom szóval összeszedett tör
téneteimet, ön azokat feljegyzi, kiigazítja ’s a’ hiányokat pótolni fogja, hát 
ha sikerülne tervünk, ’s a’ közönség tetszését megnyerhetnők ? Én adatok
kal rettenetesen el vagyok látva, előbb kifogy ön türelemből, mint én 
újabb és újabb beszélynek való tárgyból. Csak legyen kiadó, ki azokat 
megvegye, ’s közönség, ki azokat elolvassa. No’s, hát mit mond ön ezekre ? 
Elfogadja ajánlatomat ?

Az olvasó képzelheti, mennyire Ínyem szerint volt a’különös ajánlat, 
azonban egy kis illedelmes ellenkezés okáért először kitérőleg feleltem.

— Önnek bizalma uram, engem felettébb lekötelez: azonban ön saját 
maga ellen vétkezik, ha bizonyos dicsőségét egy más érdemetlennel akarja 
megosztani.

— Semmi kifogást. Feleljen ön egyenesen.
— Hiszen, ha ön egyáltalában azon van, hogy ezen töredékek be- 

szélyalakban napfényre jöjjenek... ’s azt gondolja, hogy az ügy érdekében 
lenne, ha csekély hozzájárásom —

— J a j , az ég áldja meg, ne ollyan hosszan.
— Egy szóval: én tiszta szivemből, sőt a’ mennyire tőlem telik. . .
— Elég, kérem, megelégszem. Bocsásson meg ön , de fejem fáj , ha 

hosszú constructiókat kell végig hallgatnom. Tehát ön elfogadja. Ez na
gyon derék. Ezt vártam öntől. Meglássa ön , jegyzeteim tetszeni fognak 
önnek, ollyanok, mellyeken mulatva dolgozik az ember. Most tehát nincs 
egyéb hátra, mint a’ dologhoz katonásan hozzá kezdeni. Mikor lehetne 
először összejönnünk ?

— Ez kizárólag öntől függ. Tessék velem bár mikor parancsolni.
— A’ mikor önt más hasznosb dolgai nem fogják tartóztatni.
— Minden perczben szolgálatára állok,
— Tehát, ha ön is úgy gondolja, holnap.
— Legyen szerencsém. Addig bevezetésül leirom azt, mi eddig ve

lünk történt.
— Hogy érti azt, uram ?
— Ha az ember egész cyclus-beszélyt kezd meg, szokás: az előz

ményeket , a’ keletkezési alkalmat röviden előrebocsátani: sőt jelen alka
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lommal, mi más különben csak szokás volna, most valóságos kötelesség. 
Mindjárt az első lapon értesítenem kell az olvasót, milly szerencse érte e’ 
sorok Íróját, ’s önnek szives ajánlata után a’ közönség mennyi élvezetest 
várhat.

— A’ mint ön jónak látja.
— Tehát holnap.
— Holnap, pedig gondolnám, mentül korábbban. Úgy kilencz órakor.
— A’ mikor önnek tetszeni fog.

A’ következő reg komor volt és hideg. Kün szél fújt és keményen 
havazott. Vendégem katonailag pontosan kilencz órakor megjelent.

Vaskemenczémben a’ tűz vidoran robogott. Egyszerű reggeli után, 
kellemes izű szivarra gyújtva, munkához kezdénk. Vendégem szemközt 
ült velem, kitárá maga elébe iratait’s beszélni kezdett, míg én tollhoz 
kapva jegyzeteimmel kivonatképen, mint hű árnyék követém előadását.

Sicilia legdélibb pontján utaztam. A’ Capo di Pessaro hosszan nyú
lik be a’ tengerbe. A’ hegy tövében egymástól mintegy félórányira két 
omlott vár látható: Macchia, és Medina Celi. Délre tőlünk Malta szigete, 
éjszakra Syracusa város. A’ part emelkedésein számtalan kunyhó van el
szórva , a’ viz szélén könnyű csónakok futkosnak.

A’ partokhoz érkezve engem azonnal egy sereg csajkás vett körül, 
kik iszonyú kiáltások között ajánlgaták szolgálatokat.

— Excellenza, velem tessék jönni.
— Az enyim a’ legsebesebb csónak, excellenza.
— Az enyim a’ legkényelmesebb.
— Az enyim a’ legbiztosabb.
Nekem azonban volt már egy kitűzött csajkásom.
— Mellyik itt önök közöl, urak: Renato Malvoglio ?
E’ kérdésemre egy öreg, eddig hallgatag csajkás, sebesen evezett 

felém.
— En vagyok az , excellenza.
Ezen embert nekem Palermóban egy ismerősöm ajánlotta. A’ mint 

nevét kimondtam, a’ kiabálók megvetőleg’s bosszúsan néztek rám ’s tő
lem eltávoztak.

Renato Malvoglio a’ vidéken különös hírben állott. Pályatársai ha
lálosan gyülölék őt. Az egyik azt fogta rá, hogy ő az idegeneket a’ nyílt 
tengeren, ha bir velők, az evező lapáttal agyon szokta ütni, egy másik 
szerint az öreg csajkás az utazókat tengeri kalózoknak szokta eladogatni, 
a’ harmadik szerint Renato Malvoglio szövetségben él az ördöggel, kinek 
időközönként egy áldozatot ad , a’ miért aztán jutalmul a’ partokat láto
gató idegenek akaratlanul, mintegy kényszerítve az öreget fogadják fel 
csajkásnak.

Hanem az én palermói tisztelt ismerősömnek szépen megköszönhe
tem becses ajánlatát. Kevés hija volt, hogy agyon nem ütöttek. Mig a’ 
csónakba léptem ’s elindultunk, szüntelen ki voltunk téve a’ legmetszőbb
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elmésségeknek. Később kövek röpültek utánunk, ’s mig csak a’ távolság 
a’ szó erejét el nem vévé, mindig hallottam a’ szitkolódásokat.

Az öreget azonban egykedvűségéből mind ez nem vehette ki.
Renato Malvoglio magas és szikár ember volt. Tökéletes római arcz. 

Egyik ivadéka Anunziata Malvoglionak, ki egykor a’ Siciliaiaktól a’ világ 
teremtése óta a’ legszebb asszonynak tartatott.

El kell röviden mondanunk, mi tette Renato Malvogliot az idege
nek előtt annyira keresetté.

Renato Malvoglio egy különös és csodálatosnak látszó történetet, 
melly kétszáz évvel ezelőtt Macchia, és Medina Celi várokban egy éjjel 
lefolyt, egyedül tudta, ’s egyedül tudhatta híven elbeszélni. A’ sors egy
kor bizonyos magyarázhatlan eseménynek megfejtő kulcsát egy Malvoglio 
kezébe tette le. Azóta e’ család elsőszülötte fiúról fiúra hiven adja azt át 
utódának. Azonban száz utazó is jő Renato Malvogliohoz, mig egynek 
azon szerencséje akad, hogy azon történetekből valamit megtudjon. Olasz 
eredetű például e’ szerencsében soha sem részülhet. Renato Malvoglio a’ 
történetre, melly neki nevezetességet ad , igen féltékeny. Ettől függ ke
resete is. Palermói ismerősöm az öreget gazdagon akarta megajándékozni, 
még sem ment vele semmire. En szerencsés!:» csillagzat alatt születtem. 
Csajkánk Medina Celi alatt röpült, ’s Renato Malvoglio minden felszóli- 
tás nélkül elkezdett beszélni.

„Excellenza! — Azon két omlott vár, melly most ijesztő vázként 
néz le ránk, két századdal ezelőtt dicsősége fénypontján állott.“

Birtokosaik herczeg Medina Celi, és marchese Macchia, két vén 
ember, kik együtt ifjúságuk óta megrögzött czimboraságban éltek.

Herczeg Medina Celi özvegy és gyermektelen volt, marchese Mac
chia nőtlen. E’ két vén ember e’ szegény és elhagyatott partvidéken 
két korlátlan király volt. A’ nép lassanként elismerni kényteleníttetett a’ 
bitor jogot. Zsarnokait úgy tekinté, mint elhárithatlan isteni átkot, mint 
felettük nehézkedő örök végzetet, melly ellen gyarló emberi erő mit sem 
tehet.

A’ herczeg magas és szikár termetű volt; homloka hoszudad és ki
domborodó, ősz bajusza csaknem leért vállaig. Marchese Macchia kisded 
kövér alak volt, orra tömpe, és beütött ajka, mint az afrikaiaknak széles 
és előre nyomuló.

A’ nép e’ két urat egy szóval herczegeknek nevezé: rövidség okáért, 
én is úgy fogom őket nevezni.

A’ herczegeket közhelyen többnyire csak együtt lehetett látni. Ily- 
lyenkor karcsú lovakon ülve, mindketten fényesen és vitézileg valának 
felöltözve.

Ha mások is hallhaták, a’ herczegek együtt idegen nyelveken beszél
tek. Mindkettőnek különös sajátságai közé tartozott egy szokatlan iszonyú, 
éspokolszerü kaczagás, egy természetellenes hahota, mellynek éktelen 
zsivaja messze elhallatszott. E’ félelmes kaczaj elől, mint a’ közeledő csörgő 
kígyó csattogására, mindenki menekülni igyekvék.
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A’ herczegek magok mellett várukban egy vörÖ3 ruhába öltözött 
férfit tartottak. Ez az udvarban orvos volt, titoknok, tudós, verscsináló, 
ördögidéző, és hóhér. Ha a’ herczegek valakit felakasztattak , vagy valaki
nek fejét veteték, a’ végrehajtó mindig a’ vár illető veres ruhás férfia 
volt.

Úgy látszott, hogy a’ hosszú czimboraság alatt a’ két szomszéd bir
toka egymásba folyt. Az akkorában élők a’ két határt nem tudták volna 
megkülönböztetni. Uralkodtak addig, meddig erejűket és hatalmokat kiter- 
jesztheték. A’ mi szükségeik voltak, bőven fedezék azokat hajóik, mellyek 
Yelencze és Genua kikötőiből időközönként kincsrakodtan térének vissza.

Gyönyörű idő volt, Sicilia nyarának legszebb napja. A’ hol ön, 
excellenza, a’ két vár között a’ Capo di Pessaro tetőit látja , ott egyenes 
irányban lent a’ völgyben fekszik Moli falu.

Csendes és egyszerű falu, népe még ma is kizárólag csak a’ gyümölcsöt 
’s a’ forrásvizet ismeri az emberi nem táplálékául. Azon faluban, egy- 
időben a’ herczeggel, élt Matteo Malvoglio, az én ősöm.

Matteo Malvoglio házában e’ napon ünnepély tartatott. Önnek excel
lenza, ki Siciliában utazik, nem szükség elmondanom, mi a’ sziget 
iljaira nézve a’ tarantella! E’ táncz, és villanyozó zenéje a’ bút és fájdal
mat olly könnyen oszlatja fel, miként a’ mi napunk égető sugara a’ reg 
harmatát, vagy a’ könnyű havat, melly némelly évben völgyeinkbe is 
leszáll.

Az egyszerű vigalom két szerető szivegyesülés napjaira adatott. A’ 
vőlegény Fra-Pilato , a’ vidék legbátrabb halásza, ki később ismeretes 
lett hazánk történetében is. A’ menyasszony: Anunziata Malvoglio, az 
öreg Matteo legifjabb leánya, azon hölgy, ki a’ siciliaiaktól a’ világ te
remtése óta élt nők közül a’ legszebbnek tartatik.

Anunziata tizenhárom éves korában megmutattatott az itt keresztül 
utazott királynak is. O felsége a’ szép gyermeket magas kegyeivel árasztá 
el, ’s a’ lánykának azon nálunk becses jogot adta, hogy bár ki legyen 
férje, a’ gyermekek anyjok családi nevét viseljék. így veszett ki közö
lünk, excellenza, a’ Fra-Pilato név, ’s mi mindnyájan a’ szép Mal
voglio nevet viseljük.

A’ szép nap öröm ’s vígság között folyt el. A’ ház előtt a’ szabad
ban a’ táncz szakadatlanul folyt.

Bent a’ szoba elhagyottságában, terített asztal mellett, szemközt 
egymással két öreg férfi ült. Matteo Malvoglio, és Fra-Bartolomeo, a’ falu 
lelkésze.

A’ harmadik teríték, ’s az előtt a’ legmagasb karszék, üresen és gaz
dátlanul , egy még nem érkezett vendégre látszott várakozni.

E’ várt vendég Abrenunzio kapitány, ki különben más alkalommal 
is csak azután szokott érkezni, miután Monte del Cane tetőiről a’ nap 
utolsó sugára is e lszá ll----------

Kenáto Malvoglio, az elbeszélő csajkás, itt pihenésképen evező lapát
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ját a’ csónakba emelte. Homlokát megtörölte ’s e g y  párszor rám nézett, 
mintegy azon hatást akarván rajtam ellesni, mellyet beszéde okozhatott.

— Es ki volt ezen Abrenunzio ? — kérdem én.
A’ csajkás csodálkozólag nézett rám.
— Ön nem tudná, excellenza, ki volt ezen Abrenunzio ?
— Meg kell vallanom, mindeddig e’ nevet nem hallottam.
— Olly kevéssé ismerik a’ külföldön a’ szép Sicilia történeteit — 

Abrenunzio, excellenza, mi lett volna más , mint egy nevezetes Ban
ditafőnök ?

— Banditafőnök!
— Igen, eccellenza, bandita-főnök. Mi kifogás lehet ezért ellene? 

A’ banditaság nálunk, eccellenza, igen illendő, tisztes és polgári pálya.
E’ nehány közbejött szó után Renato Malvoglio újólag fel vévé tör

ténete megszakasztott fonalát.
Sötétedett; a’ sziklatetőkről elenyészett a’ vöröslő fény; a’ völgy 

felé homályködök terjengének, az erdők partjain fellobbadozának a’ ma
donnaképek lámpái, a’gesztenyefák koronái alatt az éj épen megérkezőben.

Feltűnt az est csillaga, ’s barátságos képét a’ szerelmesek üdvözlék. 
A’ határtalanul boldog vőlegény hosszasan nézett szemébe a’ menyasszo
nyok legszebbikének. Szerelmük forrósága a’ puszták égető homokja volt.

E’ csendes mennyország azonban sokkal előbb, mintsem gondolták, 
semmivé lön.

Medina Celi falai között mozgalom, zaj és hadi készület. A’ teremek- 
ből az előbbeni pillanatban parancsszó jött, mellyre a’ vár szolgái azonnal 
fegyverbe öltözének.

Nem volt nehéz eltalálni, hogy a’ hirtelenében elrendelt fegyverke
zés Moli ellen lesz irányozva. A’ gyönyör, mellyet Sicilia legszebb höl
gyének szerelme adhatott, sokkal kihivóbb vala, mintsem azt a’ herczegek 
saját földjeiken bárki által élvezhetni oda engedhették volna.

Bent a’ főteremben a’ poharazó asztal mellett, ott ült a’ két kevély 
aristocrata. A’fekete határozat visszavonhatlanul ki volt mondva. A’terem 
mélyében nagy komolyan , hallgatva és hosszúra nyúlt arczczal állt a’ két 
vörös ruhás férfi. Egymás ellenében közönyösen, mintha ismeretlenek 
volnának, ’s várák illető uraiktól a’ további parancsokat.

Az asztalon a’ csillogó billikomokban a’ syracusai láng égett. A’ her
czegek időközönként poharat emelve felköszönték egymást:

— Sokáig élj, vendégem, Macchia!
— Együtt haljak meg veled, Medina Celi.
I ttak , ’s azután szokott vigság nélküli modorukban felkaczagtak.
Kivülről ezalatt a’ liarczosok pajzán kedve, a’ nyugtalankodó paripák 

tombolása ’s a’ nehéz fegyverek szomorú zenéje hallattszott be.
Egy újabb parancsszóra a’ féktelenkedő csapat rendbe állott, azután 

megindult ’s átrobogott a’ leeresztett kapuhidon. A’ herczegek pedig nem 
sokára lejövén a’ lépcsőkön, lóra ültek ’s átvevék a’ vezérséget. Azonban, 
én önt, eccellenza, hosszasan fárasztani nem akarom; mind azon helyeken
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tehát, mellyek történétem megérthetésére pusztán csak előzményekül szol
gálnak : a’ lehető legrövidebben fogok átfutni.

Olly könnyen, miként a’ királyi sas a’ védtelen galambfiakat elragad
hatja. Annyira akadály nélkül, miként a’ legvadabb vihar elrombolhatja 
a’ kert ültetvényeit. És semmit sem kiméivé, miként az Aetna lávája, mi
dőn a’ völgyekbe ömlik: úgy csapott le a’ vérszomjas sereg; ’s a’ csendes 
Malvoglio-ház rövidebb idő alatt, mint én önnek, eccellenza, az eseményt 
elbeszélem, feldúlva volt. Elpusztult a’ nyugalmas tanya, melly még az 
előbbi perczben a’ föld legmegelégedettebb helye volt.

A’ vendégek és zenészek szétverettek. Fra-Bartolomeo, a’ falu lelkésze, 
elillant. Matteo Malvoglio, háza küszöbét védelmezvén, harczolva esett el.

Fra-Pilato, a’ vőlegény, nehéz sebbe esvén, elfogattatott ’s erősen 
egy fához oda köttetett.

A’ herczegeknek kardot sem kelle rántani ok. Lovaikon ülve teljes 
gyönyör közt élvezék a’ szerintük lélekemelő látványt.

Az alig néhány perczig tartott csata után megfuvaték a’visszavonuló. 
A’ harczosok a’ ház körül azonnal hosszas félkör-alakban gyülekezőnek 
össze. Előttük ropogva kezdett égni a’ ház, a’ legsűrűbb füst a’ csendes 
légben egyenest rohant az ég felé. A’ ragyogó világosságban a’ csatázok 
dúlt vonásai magasztos kifejezésben tűntek elő.

Anunziata elővezettetett. Sicilia szép hajnalcsillaga leszállóban vala.
A’harcz Ó3 győzelem e’legszebb díja felett a’herczegek sorsot vetőnek.
A’ ki jobban lő.
— Macchia — szólt ekkor a’ herczeg — te vendégem vagy, az első

ség téged illet.
Marchese Macchia visszafordult kísérői felé. Egyenként nézegető 

végig azokat, mig egyen szemei megállapodának.
— Anafesto.
— Marchese.
— Szálj le lovadról.
A’ megszólítatott leugrott lováról ’s a’ marchese mellett termett.
— Vigyázz, a’ mit mondok. Attól a’ ponttól, hol állasz, indulj balra: 

és mérj ki huszonegy lépést.
Anafesto engedelmeskedék. Balra fordult és huszonegyet lépett.
— Meg van, marchese. Huszonegy.
— Állj meg o tt, ’s fordulj meg.
Megtörtént.
A’ marchese ekkor a’ nyereg széléből egy pisztolyt húzott elő.
Anafesto további parancsra várakozók.
— Vedd le kalapodat, Anafesto, és tartsd kezedben, a’ mennyire 

tudod, messze magadtól. Tartsd fel. Aztán vigyázz, ne mozdulj, mert lövök.
— Lőjj , marchese.
Erre a’ marchese nagy csattogtatva felhúzta a’ pisztoly idom- 

talan nagyságos sárkányát. Felemelé kezét, kinyujtá karját és hosszasan 
czélozott.
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Anafesto szoborként állott. Keze legkevésbbé sem reszketett. A’ 
kalapról a’ toll ingatlanul folyt a lá:

A’ cső durant; a’ marchese fején sűrű füstgomoly csapott el. Ana
festo elhalaványodék.

A’ csendet a’ berczeg törte meg.
— Hibáztál, marchese.
— Én is azt hiszem , herczeg.
A’ golyó Anafesto karcsontjai közé fúródott. A’ lövés után az ifjú 

nehány másodperczig még erősen tartá kezét, de nem sokára, mintha 
feszülő karjára mázsányi terhek hulltak volna, a’ karcsontok behajlottak. 
A’ kalap a’ földre esett ’s baljával a’ fájdalmas sebet megfőgá.

A’ jelenlevők figyelmét azonban a’ herczeg vévé igénybe.
— Ha kifogásod van, marchese, lőjj újra. Úgy hiszem, lovad 

mozdult meg.
— Nem, herczeg, lovam nem mozdulhatott meg.
— Vagy tán fegyvered hibás, marchese.
— Nem , herczeg. A’ hiba egyedül kezemet illeti.
— E’ szerint a’ sor rajtam van.
— Lőjj. Azonban, ha nem találsz , újrakezdjük.
— Kétség kivül.
— Ezt mondván a’ herczeg, a’ marchese helyére rugtatott. Előke- 

resé pisztolyait, ’s egyet kiválasztván közülök, a’ fénylő csővön egy ideig 
kedvtelve legeltető szemeit.

És visszanézett kísérői felé. A’ harczosok arczán egytől egyig a’ 
a’ vetélkedés lángja világolt. A’ herczeg el volt ragadtatva, nem tudott 
választani.

— Tehát , a’ ki akar.
E’ felszabadító hangra a’ herczeg kisérői közül húszán is rohantak, 

Anafesto helyére. Első ért a’ helyre egy halovány ifjú, ki, midőn a’ töb
biek onnan elűzni akarnák, kandot rántott ’s elsőbbségi jogát fegyverével 
is megőrizé.

A’ herczeg lőni készült, felhuzá a’ nehezen járó sárkányt, czélozni 
akart , midőn észreveszi, hogy a’ huszonegy lépésnyire álló ifjú kalapját 
nem vévé kezébe.

— Mi az? szólt a’ herczeg meglepetve, fejeden akarod hagyni 
kalapodat ?

Az ifjú nem felelt, mintha nem is értette volna a’ herczeg szavát.
— Megőrült az az ifjú ?
Semmi válasz.
— Na de annál jobb — ha mások is biznak karomban.
Es kinyújtó, kezét. Jobb karja kiegyenesedék, izmai kifeszültek, a’ 

cső vége, a’ sötét ür, egy ideig keresni látszott a’ czélt. Egyszerre határo
zottan megállóit a’ kar , a’ herczeg érczszoborrá látszott átváltozni, a’ 
pisztoly egy pontra szegezve lenyugodott, mintha kőszirtre volna letéve.
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Egy durranás — a’ golyó az ifjú sérelme nélkül egy ujjnyira a’ fő 
felett a’ kalapon keresztül csapódott.

Renato Malvoglio e’ helyen nehány perezre elhallgatott. Rátekintek. 
Mélyen fekvő szemeiben ragyogó tűzsugárokat láték keletkezni. Arcza fel
lángolt. A’ csajkás az elbeszélt eseményekben Sicilia dicsőségét vélte hir
dethetni.

lm , eccellenza, illyen még ma is a’ siciliai nép. Bátor és derék, ’s 
csak akkor boldog, ha a’ halállal szemközt nézhet. — Sicilia, eccellenza, 
nem a’jó Németország, hol ha történetesen a’ macska megfojt egy mada
rat, a’ falu népe összejön siránkozni.

Röpülő csajkánk e’ perezben Macchia romjai alatt hasítá a’ tenger 
felszinét. A’ Capo di Pessaro lassanként nyugati oldalát kezdé felénk for
dítani. A’ hegy tövében előtűnt a’ szerény és csendes Moli.

Renato Malvoglio ismét beszélni kezdett.
Mindezek, eccellenza, az év azon napján történtek,mellyben tavasz

kor a’ nap és éj egyenlő. Félelmes nap, eccellenza, melly Siciliában nem 
igen múlik el a’ nélkül, hogy az országra, a’ királyra vagy egy nevezetes 
családra valamelly nagy szerencsétlenséget ne hozzon.

Sötét és holdtalan éj volt. A’ pusztult lak felett szomorú kietlenség 
uralkodott. A’ kémény fekete váza körül csattogó szárnyaikkal nehéz röptű 
madarak szállingának, a’ tengerből a’ völgybe ömlő szelek a’ magasban 
süvöltözének.

Fra-Pilato felébredt kábult álmaiból. Felveté szemeit ’s öntudata 
visszajöttével az est történeteinek részletei egyenként merülének fel elmé
jében. Anunziata szerelme, a’ kedélyes társaság, a’ víg zene, a’ váratlan 
megtámadtatás, hol ő az első összeütközésnél fejére mély sebet kapott, 
mellyre öntudatát elvesztő.

Es nagy meglepetésére lá tta , hogy saját házában, ágyban van. A’ 
szobában minden kellő rendben, úgy miként azt e’ nap reggelén elhagyta.

Megtapogatá sebeit. Azok szakértői ügyességgel be valának kötözve. 
A’ szobában a’ legfinomabb balzsam illatja áradt el.

Ekkor az ifjú felült ágyában. Visszanézett és az ágy mellett egy szé
ken iszonyodva látja meg a’ herczeg vörösruhás titoknokát.

A’ titoknok rendkivül komoly volt, homloka azonban teljesen sza
bad és redőtlen.

(Vége köv.) PÁLFI ALBERT.

MEGINT BESZÉLÜNK.......
Megint beszélünk ’s csak beszélünk,
A ’ nyelv mozog ’s a’ kéz pihen ;
Azt akarják, hogy Magyarország 
Inkább kofa, mint hős legyen.



494

Dicsőségünknek kardja ! csak most 
Készültél ’s már a’ rozsda esz.
Meglássátok, maholnap minden 
Az ó kerékvágásba’ lesz.

Úgy állok i t t , mint a’ tüzes ló ,
A ’ melly föl van nyergeivé m ár,
’S prüsszögve és tombolva, ott benn 
Fecsegő gazdájára vár.

Nem a’ tettek terén fogok h á t ,
Mint egy csillag, lehullani?
Megfojtanak majd a’ tétlenség 
Lomhán ölelő karjai ?

’S nem lenne baj , ha magam volnék,
Hisz egy ember nem a’ világ ,
De ezer és ezer van, a’ ki 
A ’ zablán tépelődve rág.

Oh ifjaink, oh én barátim ,
T i megkötött szárnyú sasok,
Láng a’ fejem, jég a’ szivem, ha 
Végig tekintek rajtatok !. .

F ö l, föl, hazám , előre gyorsan!
Megállni félúton kivánsz ?
Csupán meg van tágítva rajtad ,
De nincs eltörve még a’ láncz !

PETŐFI SÁNDOR.

A’ SZERZETES.
(Vége.)

Magam vagyok , ’s lenézek ablakomból.
A’ kert virágzik. Gyönyörű tavasz!
Leányka jöjj mellém! Én nem tudom 
Mi e z , de mintha megnyílnék szivem ,
És lassanként dobogni kezdene . . .

Ollyan mint egy mező, mellyen nehéz kő 
Feküdt, ’s alatta elsárgult a’ fű ,
Aztán legördül, ’s újra zöldéi a’
Pázsit — — Nem, oh szivem meg nem hala! 
Oh Ida , Ida jöjj hamar! hamar!
Tedd rá kezed, kérlek, beszélj vele,
Ollyan m ost, mint a’ gyermek, melly örül. 
Fecsegni óhajt, ’s ha nem lesz kivel?
Elnémul ismét — Nemde eljöendsz ?

De hol vagy I d a ! hol ? Tán elfeledtél 
M ár? Jöjj csak egyszer hozzám, édesem, 
Most úgy szeretnék a’ múltról beszélni,
És nincs kivel? Jö jj, de jöjj titokban,
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Az emberek kígyót kiáltanak
Reánk, ha megtudják, hogy van szivem.
Emlékezel, midőn a’ kertbe mentünk,
’S együtt szökeltünk a’ virágok közt ?
Emlékezel, hogy egy rózsát a d á l,
Mit szent ereklyeként megőrizék? . . .
Sokszor kívántam lá tn i, és elő- 
Vevém, ’s ha néztem, keblem olly hideg 
M aradt, minő emléked. Oh azóta 
Mássá levék é n , sokszor elmerengek,
És messze tétováz a’ gondolat
Főmből — a’ gondolat, melly nem szabad . . .
A’ gondolat, melly lánczon függ . . . R abélet! —
Csak álom-e az a’ dicső szabadság?
Vagy megtalálók a’ nagy szellemek?
Én nem találom , mert megtörpülék . . .
Én tudni nem fogom, mi az: s z a b a d s á g !
„Neveljetek szabad polgárokat!“
És ezt nekünk mondjátok!
A ’ rabmadár röpülni fog tanítni,
’S ha nem teszi? sújtsátok porba őt!

Édes barátim , kérlek szépen! azt 
Ne követeljétek , hogy valakit 
Szeretni tudjunk m egtanítani! . . .
Kinek szivét megölték, nem taníthat 
A ’ szeretetre senkit?
Gyermek ősz hajakkal . . . Ember ,
Kinek fejét levették, hogy ne lásson . . .
Meg a’ szamár, min Krisztus nyargala . . . .  A ’ 
Test életét eltépni nem szabad, —
’S a’ szellemet megölni — szent cselekvény . . .
A ’ szerzetes mar meghalt a’ világnak . . .
Igaz! higyétek, szent igaz! . . . Tehát a’
Halál tanít mást élni! Hahaha!
Ki az, ki életében nem kétkedett?
Tudjátok-e? Az esztelen. De én 
Hitemről is kétkedtem, mégis el- 
Átkoztam az t, ki látni nem b irá , mit 
A’ kétkedés lepelbe zárt előlem —
Én kötelességemnek megfeleltem.
Oh emberek! Voltam közöttetek.
’S láttam sokat, midőn ott voltam! Az 
Istentelen, ki tisztán , nemesen 
Nem élvez , a’ bűn karján éldel — az 
Erkölcsi érzet ’s ész útját nem állja.
Remény — jövőnek bálványképeit 
Szétzúzta, de hát megragadja a’
Je len t, ’s mi gondja? É lv , csak élv legyen . . . Én 
örülni nem tudok , ’s a’ tompaság 
Lehúz, mikor magas élvért sovárgok . . .
De még a’ bűn is elvesztő előttem
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Csábingerét! . , . Én sem nem es, sem bűnös 
Gyönyört nem érzek . . .  És kell mégis élnem! 
Melly kéjt nem ad , az nyomorult je len !
Oh liát szivemnek mért nincs istene ,
Ki vágy ’s remény ölén ringatna, és 
Meguyugtatólag mondaná nekem:
,,Van egy jövő, melly boldoggá teszen?“ —
„Van egy jövő!“ Ezt vallom, ezt hiszem,
De vallomásom elhangzik szivemben,
Mikép midőn a’ gyermek mondja, hogy:
,,Hiszek egy istenben“ , de gondolatja 
Hol van ? Barangol . . . Nyomorult jövő !
Mi hát a’ lé t, ha nincs jelenje, nincs 
Jövője! Megmondom : tó , melly alatt nem 
Buzog forrás. Csak á ll, csak áll, ’s befagy. Mi 
Tónál a’ forrás, a’ szivünkben a’ vágy.
Akartam e’ magányban szép virágot 
Növeszteni. R e m é n y  lett volna a’
Virág neve — ’s elsorvadt . . .  I t t  a’ lég 
Olly hideg! elhervaszt minden virágot. . . .
Bort előmbe, bort nekem ! Leöntöm 
A’ mi bána t, a’ mi fájdalom.
Lelkem éj — a’ bor világitó n ap ,
É jt a’ nappal összezavarom.
És mig ezek összezavarodnak :
Közöttük el kell veszni bánatomnak.
Ki a’ szabadba! A ’ fejem kigyulad,
Megőrülök? Vagy mi lesz még velem? —
Ö rü lt! . . . De hát mit is tész az a’ szó ?
Bolond? Talán . . . Vagy inkább lángeszű,
Kit a’ világ nem é r t , ’s így elnevez ? . . .
Nevessetek fásult rém alakok!
Mig én megőrülök a’ kin m ia tt! —
Szeretni nem fogtok; gúnyoljatok hát!
Ne mosolyogj! Te is csak kinevetsz . . .
’S ha kinevettél, nyújtod jobbodat,
’S megcsalsz . . . Hiszen lelkedben nincs erő, nem 
Vagy férfi, — nyílt ellen nem lehetsz. —
Csalj meg barátom! testvérek vagyunk . . . 
Testvérek úgy is csak ritkán egyeznek.

És mi családi éltet képezünk !
Boldog család! . . .  Be szép egy gondolat!
A ’ férj boszús, mert gondja van,  de a’ nő 
Reá mosolyg, ’s derűt csinál. A ’ gyermek 
Hozzá fu t , atyja szive fóldobog. —
Megbántja a’ nő? Megharagszik? ismét 
Megbékül. Ez táplálja keble lángját . . .
Keverje össze ezt, ki észszel bir: Jég- 
Kebel , fásult szív , és családi élet.
Nem is aludtam , mégis álmodám.
De nálam ez gyakorta megesik.
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Azt képzelém, hogy templomban vagyok,
Hol a’ tömeg fohászkodott , míg én 
Közömbösen nézdeltem szerteszét,
Mert az ima szokásból nem hat én rám.
Egyszerre csak reám rivalt a’ nép,
Először mint ha énekeltek volna,
Aztán pedig szivemre is rohantak,
’S ez hánykolódott, míg utóbb szegény 
Ketté törött, és én — megörülök . . .
Szilaj tekintettel néztem körül,
A ’ nép közé rivalva e’ szót: Ida!
De megfogának , és kivittenek. ’S a’
Nép remegett értem, ’s imádkozott, —
És szánt . . . midőn megvérzé szivemet, de 
Fájdalmiban részt venni nem tudott . . .
Oh emberek, csak szánni tudtok-e ? . . .
M eghalt! . . . Ki hitte volna olly ham ar!
De boldogabb, mint é n , ki még sanyargók! . . .
K i meghal, azt siratják két napig,
Főkép ha jó volt. Sírba fájdalom 
Kiséri — itt nem. Nincs ott fájdalom,
Hol a’ kebelben kő van, nem meleg szív.

Hah ! Szörnyű vo lt! Ez mégis szörnyű volt! -—
Ágyán erővel fölemelkedők ,
És életért kiáltozott, de mi 
Imánk nyugodtan végezök, mikép a’
Szokás, meg a’ szabály parancsolá.
Aztán meg ott hagyok ő t , ’s meghala —
Mellette épen nem volt senki sem.
M eghalt! Imánk megölte őt — szegényt!
A’ tél a’ természetnek gyilkosa?
Bolond, ki mondja. Hisz tél a’ természet 
Költészetének nagy forrása. Jól 
Fölkorbácsolja, mint a’ fájdalom 
Szivünket, és virágot hajt az is , meg 
Ez is. De én megmondom, hogy ki a’
Természet gyilkosa ?
Az ember. KOVÁCS ÁGOSTON.

RÁKÓCZI ÉS BRANKOVICS.
(Ballada.)

Magyar király, a ’ magyar sót, 
A’ szegény magyar embernek 
Embertelenül drágábban 
A dta , mint az idegennek !
Nagy igazságtalan vámot 
Rótt a’ magyar gabonára; 
Bitor német czímert ütött 
A’ magyar bérez aranyára.

Elvitt aranyat, ezüstöt,
’S vasat hagyott itt — r a b l á n c z  nak 
’S saját magunk ellen hurczolt 
Rabkötélen katonának.
Ledönteté, elpusztítá 
Magas lovagvárainkat, 
Ellenségünknek osztotta 
Ajándékul jogainkat.

32
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A’ törvényt, közigazságot 
Ham is, rósz mértékkel m érte;
A’ nép javát sohsem tette ,
De azt mindég csak ígérte.
’S az egyedül üdvezítö 
Szabadság , e’ legfőbb szentség, 
Csak szép álma volt a’ népnek , 
Mellyórt vágyban égé mindég.

A ’ szabadság! ez igazi 
Fogyhatatlan Krisztus teste,
E g y  ed  á r u  lö n  , ’s üdvét egy 
Bitorló csorda élvezte.
Mellynek szent lelkét a’ nép rég 
Örök megváltóul várta,
’S elébe, fáradt reménynyel 
Lelkét ’s kaijait kitárta.
Arcza hosszú szenvedéstől 
Alázatos, ’s könyben úszott;
A’ trónhoz, mint egy oltárhoz, 
Térden esdekelve csúszott.

’S a’ mit bátran követelni 
Volt joga, azt sírva kérte: 
Mondván — a’ sok teher a la tt , 
Összeroskad lelke, térde.

— De hiába! a’ trón körül 
Kút csörgő-kigyók sziszegtek , 
Kosz királyi tanácsosok, 
Aranygyapjas gazemberek.

Ifjú lelkesedés felett 
Vén megvesztegetett bírák,
Kik az ítéletet reánk 
Rémes vérbetűkkel írák.

Ollyan a j t ó n á l l ó ,  a’ ki 
A ’ királyhoz nem eresztett, 
Ollyan l c v á s z m e s t e r ,  a’ ki 
Lócsiszárnak jobban illett.

Mámoros lelkű p o h á r n o k ,  
Üres szívvel, tölt pohárral, 
Mellyből honfibút itatott,
’S mérget, a’ szegény magyarral.

A s z t a l n o k ,  ki a’ honnak sok 
Keserű falatot tálalt;
’S sok más puszta h iv a ta l, mit 
Szolgalélek v iselt, vállalt.

Imádkozó szent ördögök,
Sok vakhit-terjesztő papok, 
Divathintón, hat tátoson 
Járó béres apostolok

A ’ kik egyedáruskodtak 
Az úristen szerelmével,
’S hitetlenül kereskedtek 
Az oltárok szentségével.

’S ők annyira adtak pénzért 
A ’ népnek bűnbocsánatot!
De nekik a’ nép ’s az isten 
Megbocsátni sohasem fog.

— A’ szegény nép milliói 
Felfordult világot éltek !
A ’ magyar ezredek élén 
Zsarnok német ’s cseh vezérek !

Kiken a’ történet átka: 
M o n t e c u c u l i k  ’s C a r a f f á k ;  
Kezükben vérpad, nyaktiló , 
Rabláncz , hóhér ’s akasztófák.

Mint áldott kormányeszközök 
A ’ népet r e n d b e n !  ta r ta n i;
’S a’ népszabadság bajnokát 
Zord rabigába hajtani.

’S — mind ezt látván hős Rákóczi, 
A’ nép vitéz polgártársa, 
Vérlángokra gyuladt végre 
Keble alvó óriása:

A ’ b o s z ú ! melly mint a’ felhő 
A’ sö té t, villámos égen ,
Úgy függött borongó lelkén,
’S alig egy szál reménységen:

A ’ nép jogát kiküzdeni,
Mert az olly mélyen sújtva vo lt; 
Századéves fájdalomtól 
Előszobor lö n , félig h o lt!
De tu d ta , hogy ha v an , ki fel- 
Gyujtja a’ nép önérzetét,
E ’ tetszhalott oroszlány szét- 
Tiporja lánczát, börtönét.
’S bátor szívvel kitűzte a’ 
Forradalom lobogóját;
’S felhítta lángszózatával 
A ’ rabnépek millióját.
Törvény szavával követelt 
A ’ népnek szent igazságot,
’S megtagadván azt a’ király , 
Szava éles kardként vágott.
A ’ trón fényes bíborára 
Sütött gyalázatbélyeget,
Melly lánczot, vérpallost adott 
A ’ népnek szabadság helyett.
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Szabadság és testvériség 
Volt forradalmi jelszava,
’S vérszin lobogója alá 
Gyűlt, sereglett a’ nép java.
’S a’ nép kész volt szántóvasát 
Vérontó karddá önteni;
Verítékes ekeszarvból 
Harczi buzogányt metszeni.
Lánglelkesedésre gyujtá 
A ’ derék szomszéd szerbeket :
’S B r a n k o v i c s  társul vezette 
A’ kis, de hős szerb nemzetet.
B r a n k o v i c s ,  szerb fejdelem, ki 
Régen vágyott lázadásra,
Jö tt hadával ünnepélyes 
Forradalmi kézfogásra.
’S Szerbia a’ hős Rákóczi 
Zászlója alá esküdött,
’S egy vágy, egy czél, egy lélek lön 
Szent kapocs szerb ’s magyar között.
A ’ közös népszabadságért 
Együtt holtak ’s vérzettek e l ,
’S érte súlyos rabláncz alatt 
Szakadt meg sok dicső kebel.
A ’ hős Rákóczi, Brankovics 
Földön futók lettek , árván ;

Hah ! diadalt ült a’ zsarnok 
Önkény, e’ hét fejű sárkány!
De a’ szabadság szikráját, 
Szívmélyébe rejté a’ nép,
’S e’ szikra a’ nép szivében 
Óriás tüzvészszé gyuland még.
Szent lángjával összeéget 
Sok büszke trónt és koronát,
Örök hajnalfénynyé válik,
’S átvilágít minden hazát.
’S im azóta a’ szabadság 
Szelleme köztünk virasztott,
’S ezernyolczszáznegyvennyolczban 
Diadallal vetett lobbot.
’S milly öszhangzat! milly rokonság 
Van a’ régi zendüléssel:
Újra velünk egyesült a’
Szerb nép lánglelkesüléssel.
Bátor szerbleventék jöttek 
Forradalmi kézfogásra,
A ’ hős Rákóczi ’s Brankovics 
Emlékéül áldomásra.
’S ime győzött a’ szabadság, 
Rablánczát a’ nép lerázván,
Szét van dúlva a’ koronás 
önkény, e’ hét fejű sárkány.

LISZNYAI KÁLMÁN.

ERDÉLYHONI KÉPEK.
IV. kép. (Folytatás).

H o g y a n  u t a z i k  a’ m é l t ó s á g o s  ú r.
További utam — Kolozsvár felé — a’ mezőségi hegyeken és völgyeken 

kigyódzott át. —
Azon unalmat, mellybe ezen kopár egyforma hegyek folytonos látása 

az utazónak kedélyét burkolni szokta, tőlem messze űzte Están uramnak nem
zetijelleme. —

A’ székely ember ha Erdélybe jő, *) kivált az udvarhelyszéki nagyon sze
ret bámulni mindenen, mi előtte új; például: ha meglát egy párholdas kukoricza- 
vagy búzaföldet, meddig csak látja, mind azon bám ul, „hogy a’ miilyen 
nagy“ , fel-felkiáltván : , jé  teremtettét soh se láttam illy nagy földet, — le
gény! e’ mégis nagy föld!“ ’s máskor egy úrilak, vagy más, természeti tárgy 
veszik igénybe bámultát stb. —

Están uramnak leginkább a’ mezőségi puszta faluk tűntek fe l; sokat tű
nődött ’s nem foghatta meg azt: hogy itt a’ jószágok körül semmi kei'ités nincs, 
mint a’ székely földön, — de azon nem győzött bámulni eleget, hogy a’ kertek
ben semmi vetemény, semmi gyümölcsfa nincsen. — Meglátván , vagy har-

*) A’ háromszéki székely ha kijő a’ magyar földre, azt mondja , hogy Erdélybe 
vagyon ; ’s ha haza ment; az t: hogy Erdélybe járt. Tájszójárás. —

32*
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mincz negyvenre menő robotos ek ék e th o g y  azok a’ hegyre kifelé forgatják a' 
barázdát, már ezt a’ nélkül, hogy tőlem okát kérdezte volna: — mint tett a’ 
többek látásánál — nagy ostobaságnak nevezte. — Én megmondtam azonban 
Están uram nak, hogy ez máskép nem lehet, mivel ezeknek csak kerülő ekéjek 
van. — Están uram erre azon ellenvetést tette : hogy hát miért nem csinálnak 
oldalos helyre, váltó-ekét ?

Están uram nem volt nagyon gazdag ember, de azért takarékos és a’ gaz
daságot értő székely gazda volt, — ’s igy sok helyes észrevételeket tett az utunk 
alatt lá to ttakra; de minthogy nem gazdasági tárgyak rajzolata a’ czélom, azo
kat minden talpraesettségük és eredetiségük daczára is mellőzöm, kitűzött czé- 
lomra térendő.

A’ mint az örkei völgybe leereszkedtünk, — a’ ludasi hegyről hasonlóan 
egy ötlovas hintó jö tt le utánunk. Szép idő lévén, még messziről fénylett a’ 
kocsis- és inason levő aranyos libéria, — m elly, valamint a’ sok csengetyük 
hangja is gyanitatá velem: hogy valamelly „erdélyi méltóságos uraság“ utazik 
azon messze fénylő ’s csengő ötfogatoson.

Minthogy csak egy fejem van , nem igen szeretném: hogy azt valami nyo 
moruságos baj érje ; legközelebb pedig, nehogy az igaz mondásért, majd azok, 
kiket mondatom nem érdekel — mert kiket érdekel, azoktól nem félek — 
innen is túl is bekopogtassák : tehát szükségesnek vélem itten azon rangfoko
zatot emlékezetbe hozni, mellyet Medgyes Lajos barátom e’ lapokban „Tükör
darabok Erdélyből“ czimü iratában már elmondott. — A ’ szerint honunkban a’ 
nemes atyafiak három osztályra sorozvák; mi valósággal úgy is van. Az e ls ő 
b en  van az aristocratia, grófok, bárók, — a’ m á s o d i k b a  jőnek a’ méltó
ságos urak , de nem azok — jól megértetni könyörgök — kik sarkalatos hiva
talaiknál fogva törvény szerint méltóságosak, — a’ h a r m a d i k b a n  vannak 
aztán a’ tekintetes urak le a’ B...vásári „csapnál“ lévő fogadósig.

Ezen három osztály közül a’ fenntisztelt második osztály tagjai teljesség
gel nem hajlandók az orangutáng szerepére, mellyet úgy látszik, a’ bölcs ter
mészet az állatok és embereket összekapcsoló szemül alkotott a’ teremtett dol
gok nagy lánczába, — ők, mondom, nem hajlandók arra, hogy úgy tekintes
senek, mintha az aristocratiát az alsóbb nemességgel összekapcsoló lánczsze- 
mek volnának, ők magukat valóságos aristocratáknak tartják, főleg ismeretlen
ember, ’s azonkívül zselléreik, meg........czigányaik előtt. — Az aristocraták
közül pedig csak azok veszik körükbe, kiknek rájok szükségük v an ; vagy kik
nek nyakukon maradt vén . . . .  comtesseik vannak.

A ’ méltóságos rendnek bővebb értelmezését mellőzöm; a z t , ki ezen rend
ről bővebb definitiót óhajtana, addig is,míg én valamelly iratkámban tehetném, 
fenntisztelt Medgyes úr „Tükördarabjaira“ bátorkodom utasítani. — Most tehát 
visszatérek az utazó ötfogatos kocsihoz , — melly , mint a’ csengetyük értesí
tettek’, közel jö tt hozzánk.

— H ó ! nagyot kiált hátul az arany paszomános kocsis.
Están uram , ki csak a’ lovait szokta volt hógatni, nem érté ezen paran

csoló „hógatást“ , — ’s nem tudta: mit jelent; hanem annyit gondolt: hogy ta
lán valamije el akar esni,’s ezért jobb- és balfelől megtekintvén szekerét, midőn 
lá tta : hogy semmi veszendőbe nincs, szép csendesen tovább hajtott.

— H ó! ismét kiált, ’s most hangosabban, a’ már közelebb jö tt paszo
mános kocsis.

— Mit hógat az a’ kocsis annyit? kérdé Están uram tőlem.
— Az azt hógatja édes Están uram , hogy mi álljunk félre az útból, míg 

azon úrnak mellettünk elmenni tetszik.
— A ’ ki teremtése van, nem állok én azért félre; hát talán vak , hogy 

nem látja az u tat; hiszen elég tágas ott még az ú t — „mi jusson“ kívánja, hogy
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én kiálljak, én is ollyan nemös embör vagyok, mint ő keme. — ’S ezzel hara
gosan a’ sárgák közé suhintott.

Az utánnunk levő kocsis is erre ostort b o n t, ’s a’ csengetyüsök erejét a’ 
huszonötödik potentiára csigázza, mellynek következtében csakugyan minket 
megelőztek. De a’ mint mellettünk elhaladtak, a’ paszomános kocsis ostorával 
Están imámhoz sú jt, de nem találja, a’ kocsiban ülő úr pedig, mennyire a’ 
csengetyűhangokból kivehettem, „paraszt teremtésünket“, és „paraszt szentün
ket“ emlegette.

Én a’ kocsis parasztgorombaságán nem ütődtem m eg, valamint azon sem, 
hogy sok méltóságos úr elnézi cselédjeinek az efféle parasztságokat; az sem vett 
ki vérmérsékletemből, hogy a’ hintóbán ülő úr teremtésünk- ’s szentünket 
szidva, minket „leparasztozott“ , mert én már olly bőviben láttam ’s hallottam 
az efféle jeleneteket,hogy úgy megszoktam, mint a’ legbarátságosabb társalgást. 
— De Están uramnak egész székely nemes vére felforrott, ’s olly lángra lob
bant, hogy sokba került lehűteni. Szinte nyelvemet haraptam el a’nevetés miatt, 
mellyet nem engedtem, hogy kitörjön.

Hogy is ne ? Están uram egy olly ősi nemzet fia , mellynek szabadsága 
nem a’ kutyabőrre ’s nem tentával, hanem azon szent földre, mellyet istenei 
szűzen őrzőitek meg számára , ’s őseinknek vérével van írva; mondom, egy illy 
nemzet fia, a’ ki már a’ népjog — ujtestomentomi reodatiojából tudja, hogy ö 
nem ku tya , hanem isten képére teremtett ember, ’s igy szabad , még pedig. . . .  
virtualiter szabad székely nemes ember nehezebben tűri a’ paraszt czimet, 
mint tűrné sok méltóságos ú r , ha történetesen valódi czimén „nemzetes“ vagy 
„vitézlő“ úrnak szólítanék. — Én Están uram sérelmét méltónak találtam , de 
szót sem szóltam, rá hagytam , látni akaró, hogy miként akar elégtételt venni.

Alig hogy a’ paszomános kocsis hozzá sújtott, azonnal Están uram le
vágja a’ gyeplőt ’s a’ szekér oldalán heverő baltáját ragadja.

—- Mit akar Están uram? kérdem.
— Agyon verőm azon czudarokat, kik münköt leparasztoztak. —-
— Hagyjon békét Están uram , hát nem látja, hogy az nagy úr? —
— Micsoda ? hát mi nem vagyunk széköl embörök, nem épen olly ne- 

mössek vagyunk mint más akárki? ebnél kutyánál jobb nemös embör; ’s aztán 
hogy mer hat minket parasztozni.

— Nó de Están uram,►hiszen már be sem érné, messze haladtak. Csen
desedjék, te ttel, ’s illendő magunk viseletével mutassuk meg , hogy mi igazán 
székely nemesek vagyunk ; azért, hogy azon szakállas ur parasztnak czimezett, 
még nem vagyunk, ’s ne is legyünk tetteink által azok. —

Están uram csakugyan lecsendesedett. — De még azután sokat hümge- 
te t t , ’s nem foghatta fel, hogy mi „jusson“ kivánhatja egy úr, ki sem utat 
nem csinál, sem egy krajczárt sem fizet arra: hogy más ember, ki épen az utat 
csinálja, elölle kiálljon. Ezt az Están uram természetes logikája a’ legnagyobb 
igazságtalanságnak ’s alacsonyságnak tartotta olly emberek között, kik polgári 
társaságban élnek. —

Szegény Están uram ! ha vármegyében laknék , ’s lá tná , hogy a’ szegény 
útcsináló paraszt mikint kénytelen a’ legnagyobb sárban, nagyon terhelt sze
kérrel kitérni egy üres könnyű úri kocsi elöl: még akkor bámulna isten igazá
ban. —

Azonban a’ méltatlan sértésekre fellázadt Están uram vérrendszere nem 
ollyan vo lt, mint egy kényes dáma ló é , mellyet egy pár csep aconitummal egy 
perezre nyugalomba lehet helyheztetni, — ha igaz — . Están uram még sokáig 
dörmögött magában, ’s nem egyszer hallatta foga közül: de csak elérhetnék.

Az ötfogat, hogy minket elhagyhasson, mint mondám, nagyobb moz
gásba hozatott, mint addig vo lt; ’s ez okból a’ romlásnak indult hajdan erős 
hintónak izűlései az erősebb rázódásra itt-ott egymástól búcsúzni, ’s régi con-
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servaticus helyökböl kimozdulni kezdettek, —= ’s alig egy puskalövetnyire,
elsőbben is a’ hintóajtó nyílt k i, ’s mindkét sarka eltörvén, félszázados szere
péről lemondva, az útsánczában mint kész sírban öröknyugodalmat keresett. — 
De nem hagyatott ott; ’s mig régi helyére visszavonczolni akarták,azalatt mi is 
oda érkeztünk, ’s méltóztasson képzelni tisztelt olvasóm, mi történt ? A’ paszo- 
mános kocsis csak hirtelen Están uramra akar rohanni, őt üstökön fogandó , — 
czifra teremtették között állitván Están uramat a’ hintóbán esett kár okául.

Én erre zsebpisztolyomat ragadva:
— M egállj, ha életedet szereted, ’s egy lépést se tégy tovább — igy 

kiálték a’ kocsisra. — De ezt korántsem azért tevém, mintha én őt a’ legszélső 
esetben is meglőni akartam volna, hanem azé rt, mert csak ezáltal reménylet
tem időhaladást nyerni, hogy szóhoz juthassak, egy lehető szerencsétlenséget 
elhárítandó. —

Mert Están uram dühösebb volt a’Vesuvnál; — ’s a’méltóságos triumvirá
tus pedig — úr, inas, és kocsis — Están uramnak félfogára sem lett volna elég; 
rögtön átláttam te h á t, hogy Están uram, a’ dühös, ha megingereltetik, majd 
ollyan tréfát csap,melly a’ jelen országgyűlésének egy votum kárába, szegény 
Están uramnak egynéhány évi szamos-ujvári léteiébe kerülhet.

A’ pisztoly látására hős kocsisunk léhe kissé alább szállt. —
— Kérem méltóságodat, szíveskedjék cselédjeit rendre utasítani, hogy 

becsületes utazók eíféle méltatlan gorombaságoknak kitétetni ne legyenek kény
telenek. — így  szólitám meg a’ kocsiban ülő méltóságos u ra t, kit jól ismerék,
’s ki épen a’ jelen országgyűlésének nem ugyan tanácskozó, — h an em ..............
szózatoló tagja vala, ’s méltóságos Epresy urnák hivattatik vala, — ’s pagfang 
vármegyének X  helységéből való vala.

— De az atta parasztjáért nem szenvedek én miatta kárt. —
Están uram a’ „paraszt“ szóra fogcsikorgatva nyúlt a’ baltája u tán , de 

én kezére koppintottam. —
— Úgy gondolám, ’s remélem, hogy méltóságodnak mi semmi kárt 

nem te ttünk ; de ha szintén tettünk volna is, méltóságodról, mint a’ törvényhozó 
test tagjáról, felteszek annyi törvényes ismeretet, miszerint tudja, hogy alkotmá
nyos nemes nem illyen módon szokott magának eleget venni. —

— H át kicsoda az ú r , hogy engemet törvényre akar tanítani ? —
— Nem tartozik a’ dologra, hogy ki legyek; ’s nem is akarom méltósá

godat törvényre tanítani, hanem csak a’ humanitásra figyelmeztetni. — Külön
ben én is nemes ember vagyok, ’s szerekesem is az, ha nem utazunk olly nagy 
robajjal is , mint méltóságod. — És épen azért figyelmeztetem méltóságodat 
jövendőre, hogy a’ paraszt czímek osztogatásában ne legyen olly pazar, mert 
nem fogja tudni, hol és mikor vágják szemeközé vissza, — megtoldva egy rakás 
„czudar“ ’s több önhöz illő czímekkel. —

— Ez már sok, ezt Dem tűröm, ezért elégtételt követelek — igy dü
höngött ő méltósága — ön tehát nékem elégtételt fog adni, — holnap reggel 
látjuk egymást a’ kolozsvári berekben. —

— Azt bajosan hiszem , mert ott semmi keresetem nincs.
— De én önt czudar embernek nevezem, ha nem fog megjelenni, akár 

egy szál kardra , akár pisztolyra. —
— Vagy úgy! most értem; tehát méltóságod engemet párbajra h í, — 

itt ismét figyelmeztetem méltóságodat, hogy én sem méltóságos ú r , sem gróf, 
sem báró nem vagyok, tehát önök úri fogalmukat: a’ vesztett becsületet egy 
kard hegyén, vagy egy golyón megtalálni, nem osztom. — Vagy én ölöm meg 
méltóságodat, vagy méltóságod engemet. •— Már pedig én egyiket sem akarom.

Nem az elsőt, mert e g y f e l ő l  tudom, hogy méltóságod az életét nem 
unta m eg; olly szép pályán, mint a’ méltóságodé, mellyen egy cserépdarabbal 
is Aristidest száműzhetni, ’s a’ hazát tovább is édes alvásában hagyhatni: az
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élet unalmas nem lehet; — m á s f e l ő l  pedig hazámat sokkal inkább szeretem, 
hogy őtet, a’ derék honfiakban szegényt, egy illyen hasznos fiától foszszam meg,
— de ha csakugyan minden áron gyászba akarja ejteni méltóságod a’ 
hont, tessék a’ vármegyéhez folyamodni, annak vagyon e’ czélra fizetett egyéne, 
ki csupán a’ méltóságodon találtató ruháért is teljesiti méltóságod kivánatát. — 
De nem akarom a’ mást is, t. i. hogy ön öljön meg engemet. — Egy rongyos 
pisztolyt minden pimasz el tud sütni; ’s a’ golyó néha talál; ’s épen azért nem 
akarnám , hogy megölettetésem méltóságodnak rendczimekre érdemes keblét 
ónsuly gyanánt terhelné; szóval: tisztelt méltóságos Epresy úr mi ketten nem 
fogunk v ín i, sőt köszönje az én becsületemnek, hogy innen méltóságos tagjait 
épen elvihetni szerencsés. —

— Hah ! ez már sok, ön czudar ember leend, ha párbajra velem ki nem jő. —
— Fiúról fiúra, maradványról maradványra harmad és negyed iziglen; 

nemde, édes méltóságos Epresi úr?
— Nagyságos uram , az ajtó készen v an ; jelenté az inas.
— H a jts , Marczi ! kiálta a’ méltóságos úr — holnap látjuk egymást, 

ismétlő felém fordulva.
— Ha meg nem vakulunk , meglehet, méltóságos úr. — Ezzel a’ tisztelt 

úr hajtatott. — Están uram egész dühhel fordult nekem, ’s okát kérdezte: mi
ért nem engedtem meg, hogy amúgy more patrio hozzájok lásson? kezével mu
tatván a’ hozzálátás fogalmát.

— Hagyja el, édes Están uram, jobb volt igy. Látja igy már vége van 
mindennek. De ha én kegyedet eresztem, kegyed nem csak széllyel, hanem meg- 
eshetik, hogy agyon is verte volna őket indulatrohamában, ’s igy minthogy 
országgyűlési ta g , megeshetik, hogy kegyed örökös rabságra e se tt, vagy lefe
jeztetett volna, — de igy túl vagyunk már minden bajon. Tanulja meg, édes 
E stán , hogy egy kis méltatlanságot tűrjön el útban, nagyobb szerencsétlenség 
kikerülése végett.

Nehány lépésre a’ hintó ismét megállóit, kerék-pántjok hullott le. — 
Ismét elhagytak, de ismét megálltak; ott hámfájokat kötözték. — Majd az 
ötödik tátos (= lógós) láncza szakadt el, — ’s ez igy folyt jó darabig; legalább 
tízszer elhagytak ’s ugyanannyiszor beértük, — m osta’ hámistrángjok szakadt, 
majd valami vas törött sat. Mert az egész hintó nem volt olly kicsiny, mint egy 
Spucktrugl, de szinte volt akkora, mint egy szuette zabos hombár, ’s az egészből 
búsan kirítt azon szomorú igazság, hogy: nihil est opera aut manufactum, quod 
non aliquando consumat vetustas — azaz: a’ festett hintó ’s rezes hám is utol
já ra  úgy elpusztul, mint a’ fakószekér ’s kenderhám.

Están uram látva a’méltóságos úr gyakori megállását, ’s hintójának foly
tonos tatarozgatását, végre nem csak hogy kibékült, hanem egész haragja csupa 
szánalommá változott, ’s még egy-egy helyit, feledve a’ méltatlan vett megbán- 
tá s t, amazoknak a’ hintó körül segített is.

Legyen szabad itt még felhoznom azt, hogy midőn az E...gyi hídhoz ér
tünk , megállítottak, hogy fizessünk vámot. — Están uram nemesi kiváltságára 
hivatkozván, az én beavatkozásom nélkül kivívta a’ ,,nem-fizetünk“-et. — Csak 
azt nem érthette, hogy hogyan esik az, miszerint az előttünk menő hintótól 
nem kértek vámot, midőn állítása szerint ,,az is csak olly nemes , mint ő.“

Végre elértünk azon nevezetes városba, mellyben — mint a’köztudat tartja
— a’malacz nem fővel megyen a’ válu felé, hanem megfordítva. — Itten az úgy
nevezett „czifra“ fogadóba hajtattam , hol már a’ méltóságos úr is beszólva volt.

Utánunk mindjárt érkezett jó négyes fogatú, zöldre festett kis lőcsös 
szekerén báró Fugady, a’ rationalis gazdaság barátja,ki ostoba pénzpazarlásnak 
tartja a’ külcsillogásra költeni, kivált cselédre. Kocsisának fején nagy kerek
kalap fekete tollal; szederjes (^sö té tkék) mellény, ’s ugyan illyen szinü ujjas, 
fehér pitykékkel, szép fehér ing ,’s ugyan ollyan bő gatyába tették formaruháját.
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Báró Fugady val az étteremben együtt ebédeltünk; Epresy méltóságos úr 
szobájába vitette étkeit. Ebéd alatt báró Fugady igen jól mulatta magát a’ 
mai úti kalandom elbeszélésével; ’s különösen jól esett  ̂ midőn megmutattam, 
hogy a’ kocsisra fogott pisztolyom el volt rombolva — ’s csak csináltatni vit
tem magammal Kolozsvárra.

Ebéd után rögtön indultunk. Báró Fugady, jó négy lovával, ’s könnyű 
szekerével úgy eltűn t, mint a’ gondolat; ’s mi ismét Están urammal ketten ma
radónk. — Midőn a’ hegyre fogtunk, Están uram leszállóit, ’s jobb kezével a’ 
szekérbe fogódzva a’ hegyen kigyalogolt.

A’ székely embernek szokása a’ vizsgálódás; szeret idegen helyen fülelni, 
tátogni ’s több eífóle; ’s a’ mit lát-hall, azt egy más szokásánál fogva, ismét 
szereti másnak elbeszélni; különösen, ha haza megyen, honosainak hónapokig 
képes a’ látottak- és hallottakról regélni.

Ezen jelleménél fogva Están uram nem győzte nekem elbeszélni, miket a’ 
fogadóban látott és hallott; mik természetesen előttem nem voltak újságok, -— 
’s jó olvasóm előtt sem lennének, tehát bízvást elmellőzöm, — csupán, hogy 
ott végződjék, hol kezdődött a’ história, t. i. miként utazik a’ ,,méltóságos úr“, 
ennek kiegészítésére közlöm Están uramnak természetes logicáján átutazott 
észrevételeit.

Nó, tekéntetös úr! azt csakugyan nem hittem volna, hogy az olly aranyos 
cselédek olly rosszul éljenek — igy kezdé Están uram a’ többek után egyik ész
revételét.

— Honnan tudja, Están uram a z t , hogy olly rosszul élnek?
-— H át hiszöm, ma csak úgy isten kegyelméből öttek. — ’S mindig szidták 

a’ nagyságos urokat, hogy utón is éhözteti, nem csak otthon. — A’ kocsis még 
szöröncsésebb volt, mert az avval a’ gatyás kocsissal esmeretségbe jö tt, ki ezt 
aztán ebédjére hítta. — Jó uraság lehet az a’ kis zöld szekeres ú r , mert kijött 
oda hozzánk, ’s még engem is megkérdözött, hogy: hová való vagyok — ’s 
azután a’ fogadósnak meghagyta , hogy a’ kocsisának — úgy hítták: Jákób — 
adjanak enni bőven, ’s meg bort. — A ’ paszomántos inas csak búsan nézte, 
hogy a’ kocsistársa miilyen szerencsés, végre káromkodott, ’s a’ kocsistól két 
garast kért kölcsön, ’s azzal a’ jnaczon kenyeret és sült húst vett, ’s úgy ebédelt.

Hlyen uraságot kár szolgálni. . . .
— B iz, édes Están u ram , látja hogy nem mind arany a’ mi fénylik.
— No az igaz ! hiszöm tens úr, azokon a’ cselédeken, úgy szólván, ing se 

v o lt; hogy az aranyos paszomános mellényt kigombolták, valami szennyes ron
gyok, mint kapcza lógtak ki. — Szegény uraság az , ki illy rongyban járatja  
cselédeit. — Annak a’ Jákobnak nem volt paszomános fecskefarku ujjassá 
( — Frakk) — de mégis szép fehér inge volt.

— H át aztán, tens úr, mit teszen az a’: Riber Gos mur aufsájben ?
— Nem értette jó l, Están uram , bizonyosan úgy mondották: Lieber 

Georg, nur aufschreiben!
— Ú gy, úgy, úgy! mondta a’ méltóságos ú r ,  annak a’ bársony ujjasos 

úrnak, (pinczér) ki avval a’ takaróruhával (=asztalkendő) elé ’s hátra já rt. — 
Ki aztán azt mondta erre: „jól ájj a’ nádon.“

— Ezt sem jól értette, Están uram, mert igy mondta: J a  Euer G naden!
— Én jól értettem , tens ú r, csak nem tudom azon némöt szókat kimon

dani ; de hát mit is tesznek csak ?
— Az első azt teszi, édes Están uram, hogy mit az a’ méltóságos úr és lovai 

ettek és ittak, annak az árát írják fel contoba,’s aztán majd megfizeti máskor.
Erre Están uram bámultában szinte akkora szájat tá to tt, mint a’ Torda 

hasadékja. —
— J-a-j kőteremtettét! Tens uram! szegény széköl embör vagyok, de 

két csitkos kanczáórt nem vönném föl, hogy a’ nevemet a’ fogadó listájában



505

lássák. — H át egy illyen úr nem tudja kifizetni, a’ mit a’ fogadóban költ? Hát 
aztán mikor adja meg?

— Azt nem tudom Están uram .—
— No e’ még is különös; hát aztán tens úr az a’ paszomán drága-e?
— Drága biz az Están uram.
— H át úgy inkább azt kellene elhagyni, ’s annak az árából, az úti ’s 

fogadói költségöket fizetni. —
— Igaza van Están uram ! —
— No! soha sem tudám, hogy a’ méltóságos urak igy utaznak. —
— Tehát már most tudja, hogy utazik a’ méltóságos űr? —
— Ennyiben igen.
Ezután Están uram még sok észrevételeket mondott el, — de azokat 

ezúttal elmellőzöm. — Szegény Están uram ha a’ sok bolt- ’s mesteremberi 
contokat láthatná, még akkor bámulna jobban, nem azon, hogy mint utazik, 
hanem hogy mint él sok méltóságos úr. —

Végre Están uram sok bámulásai után beérkeztünk Kolozsvárra.
(Folytatom.) E. GEDÖ JÁNOS.

A’ MI POLITICAI CATECHISMUSUNK.
Egy hónapja annak , hogy a’ háromszinü lobogót kitűztük, rajta jelsza

vaink : szabadság, egyenlőség, testvériség!
Azóta e’ zászló alatt egy tábor egyesült, melly az ígéret földét, hol a’ 

szabadság, egyenlőség, testvériség téjjel mézzel folyó patakjai csorognak, ke
resni megindult.

De e’ hármas jelszó csak czél, csak távolból kéklő hegyi tájék , mellyhez 
csinált út nem vezet.

Közöttünk és az ígéret földe között ismeretlen ősvadon, felburjánosodott 
előítéletek erdeje, századok óta összevissza nőtt alkotmányos törvények bozótja, 
nyomtalan, iránytalan sivatag, ’s féltve őrizett ehinai falak sánczai állanak.

Ki lesz az uj A lm us, ki itt bennünket vezérelni fog ?
Hol lesz a’ csillag, melly utunkat a’ megváltó bölcsőjéhez vezeti?
Egy erős akarat, egy szent lelkesülés, egy közös czél köti össze a’ három

szinü és három jelszavúak táborát. Közös halálunk, ha veszténk, közös új éle
tünk, ha győztünk.

Az öröm és fájdalom, az élet és halál, a’ diadal , vagy gyalázat közös.
De útunk nem az.
Mondjuk ki és szokjunk hozzá e’ gondolathoz.
M i e g y  h ó n a p  a l a t t  k ü l ö n v á l t  c l u b b o k r a  s z a k a d t u n k .
Ebben semmi megdöbbentő gondolat nincsen. A ’ clubb nem p á r t , a’ clubb 

még csak nem is elvrokonok egysége, hanem egy társulat, mellyben az egy
mással leghasonlóbb egyéniségek találkoznak. Három, négy, vagy tán többfeló 
is fogunk válni. Megy mindegyikünk külön keresni az u ta t , keresni a’ legrövi
debb utat és a’ legbiztosabbat, melly jelveink édenéhez viszen.

Ti jobbra mentek, mi balra ’s ha ti is úgy fogtok szeretni minket, mint mi 
szeretünk titeket, vezetni fog mindnyájunkat az is ten ’s kebleink jobb sugallatai.

Ha együtt mennénk, ennyi különböző vélemény fölemésztené egymást, 
minmagunkkal lenne szüntelen háborúnk.

Egyikünk könyörögve akarna békítő szellemként átjutni a’ ehinai falakon, 
másikunk furfangosan akarna rést keresni rajta , mellyen táborával együtt be- 
szökhessék , a’ harmadik a’ terrorismus trombitafuvásával hinné azokat ledönt- 
hetőknek, az utolsó vassal vágná ketté a’ gordiusi csomót.
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’S mi lenne belőle ? Tanácskozás lenne belőle, a’ mitől mentsen meg a’
mindenható minden tettre készülő népet.

Jobb leend igy. Megyünk saját elveink után , nevezzük magunkat clubb- 
n ak , elfogadjuk a z t, ki hozzánk csatlakozik ’s csatlakozunk ahoz , ki velünk 
egyetért, de pályánkról letérni semmi esetben nem fogunk.

Mi szerettük volna: ha az eszme egy érütés lehetende, melly egyszerre 
mozzanna végig az egész nemzet minden üterén, de ez nem lehetett ’s a’ club
bokra szakadást nem mi kezdők meg.

Most azt, a’ mi van,  észre nem vennünk lehetetlen.
Van ministerialis clubb, melly természeténél fogva sem végzéseit, sem 

teendőit velünk nem tudatja , melly bennünket, ha tőle megnyugtató szót ké
rünk , várakozásra int ’s ha mi észrevesszük: hogy a’ várakozásra nincs idő, 
megpirongat. E ’ clubbot mi tiszteljük, becsüljük, de hozzá nem csatlakozhatunk. 
Pirongatást hallani kissé vének, eltűrni kissé fiatalok vagyunk.

Van ellenzéki kör-clubb, nagyobb részint észaristocratákból, tekintélyek
ből álló. E ’ clubbot mi tiszteljük, becsüljük, de egyszerű igénytelenségünk 
érzetében ’s azon elvünk mellett: hogy véleményét bárkinek kihallgatjuk, ’s ha 
rósz akarat nincsen benne, ellene nem demonstrálunk, hozzá nem csatlakozha
tunk. A’ mi tudományunk szivünkben és karjainkban van, tekintély előttünk 
csak a’ jó hazafi, ’s mi senkit sem tartunk eléggé kicsinynek a rra , hogy ne be
csüljük, senkit eléggé nagynak arra : hogy imádjuk.

Van polgári clubb, mellynek a’ béke és megállapodás elvei mellett küz
deni igen erős okai vannak, ez okokat mi tiszteljük, becsüljük, de hozzá nem 
csatlakozhatunk. Nekünk az élet és a’ nyugalom nem drágább kincsünk a’ ha
zánál.

Legrégibb clubb nálunk végre a’ katonaság. Róla senki sem tudja: hogy 
van-e akaratja, vagy ki akar, ki gondolkodik helyette? annál kevésbbé azt: 
hogy mit akar ? Jelen zavaros időkben akárhányszor van alkalmunk tapasztalni: 
hogy rajta láthatatlan kezek, hol alulról, hol felülről, hol ellenünk, hol mellet
tünk egyet mozdítanak, néha közelítünk egymáshoz , másszor ijedten hátra
vonulunk.

Mi marad illyenkor számunkra egyéb hátra: mint hogy mind azok, kik a’ 
fiatalság eszméitől áthatva, bár elvbarátjaik, de n em  k o r t á r s a i k  körében 
magukat otthon nem érezik, fölkeressék azokat, kiket lelkűiét, vágyak, meg
győződések velők rokonabbakká tőnek ; kik szavainkat megértik, kik irántunk 
előszeretettel vannak, kiket a’ természet maga választott velünk együtt külön.

E z  a’ f i a t a l s á g  c l u b b j a .
Egyesülésünk nem a’ mai naptól veszi kezdetét, mióta fiatal szivekben fia

tal vér foly, jó kedvben, rósz kedvben mindig föltalálta egymást a’ rokonérze
lem, de annak kimondása: hogy mi ezentúl, mint hatáskörét megértő önálló 
testület kívánunk lélekkel és karral működni, hol ránk szükség leend, számunkra 
tartatott fenn.

Véleményeinkben senkinek sem felette, sem alatta állani nem akarunk, 
Szeretetet Ígérünk mindenkinek, ki a’ hazát szereti, üldözéstannak, ki azt üldözi. 
Az ellenvéleményeket tiszteletben tartjuk , ’s kivánjuk: hogy a’ mieink is tiszte
letben tartassanak. Kezet nyújtunk minden becsületes szándék kivivására ’s el
várjuk: hogy igaz ügyeinkben nekünk is segédkezek nyujtassanak. Elsők aka
runk lenni, hol a’ dicsőség kivívásáért vért, életet kell áldozni, utolsók ott: hol 
a’ kivívott dicsőség koszorúit osztogatják.

Mindent a’ hazáért, semmit az egyesekért, ez örök jelszavunk, melly pol
gári catechismusunk vezérfonalát teszi.
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MI HÍR KIS-ÁZSIÁBAN?
Egy szót se tessék hinni.
Álnoksággal teljes azillyen radicalisújságíró fajtának m ega’ hiszekegye is.
Rágalom minden beszéd, melly az ő szájából kijön és az ő tolla alá kerül. 

Hazudik, csal, lop, gyilkol, bankót ham isít, mérget kever, összeesküszik, 
gyújtogat, egy szóval: ördögökkel egy idős, mihelyt újságíró, és radical.

Nincs ez előtt semmi szent, még az uriszék sem , nincs ennek senki iránt 
pietása , még hajdani professora iránt sem, kinek érzékeny tanításait máig is 
a’ hátán viseli.

Az illyen ember: a’ ki újságíró ’s még hozzá rad icá l, képes volna a’ pol
gármester jelenlétében leülni, ’s a’ szolgabiró előtt feltenni a’ kalapját, képes 
volna nemes ember nevét simplex í-vel írni, képes volna kimondani, hogy Ma
gyarország nem a’ világ közepe, ’s hogy a’ revolutiót nem a’ táblabirák találták 
fel — ’s több efféle káromkodásokat.

Az illyen embert nem lehetne eléggé kerékbetörni, nyársra húzni, scal- 
pirozni és olajba főzni, hogy bűnei kivánatosképen meg legyenek büntetve.

De legjobb lesz : ha elnézzük: hogy miket tud jelenleg is kitalálni? ’s 
azután megítéljük , hogy az illyen országháborító érdemli-e: hogy azon a’ föl
dön járjon, mellyen dicső apáink olly vitézül — járták magukat ezelőtt negy
ven esztendővel........... - — ----------------

Az országgyűlés eloszlott. Leültünk mint t e k i n t e t e s  k a r o k  és r e n 
d e k  ’s felkeltünk mint t i s z t e l t  p o l g á r t á r s a k .  K ifogja az aranygombos 
mentéket viselni ezentúl? Ez az országdöntő kérdés , melly jelenleg a’ kebleket
foglalkoztatja. Annyi paszomántos dolmány kié lesz, mivé lesz? ......... Komoly
sejtések töltik el a’ honfiak szivét. A’ paszomántos menték és aranyrojtos csiz
mák sorsa a’ világszellem kezébe van letéve.

Kis-Ázsiában annyira divatba jöttek a’ fáklyás-zenék: hogy jelenleg egy 
kölcsön-fáklyás-zenét-adó-társulat látta jónak a’ világra-jövetelt, melly által 
minden részvényes tag sorshúzás utján részesülni fog e’ megtiszteltetés nemé
ben. Ha a’ társaság például 365 tagból álland, mindennap egynek neve kihuza- 
tik ’s az fáklyás-zenekiséret mellett körülbelül illyenforma dictióval fog felkö
szöntetni: „Tekintetes táblabiró úr! önnek érdemei elszámlálhatlanok, nem 
szükség őket hosszasan felemlítenem, de nem is czélszerű, mert a’ fáklya drága, 
’s pedig holnapra is k e ll, elég legyen ön magasztalására annyit felhoznom: 
hogy ön a’ részvényét pontosan lefizette, minél fogva van szerencsénk önnek 
háza elejét szurokfüsttel megdicsőíteni, éljen! A ’ fáklyák pedig ott helyben rög
tön eloltatnak ’s gazdálkodás tekintetéből másnapra eltétetnek ’s ez igy megyen, 
míg az év lejár, minden istenáldott éjjel.

Az erdélyi kormányzó illyen szép atyai szavakkal nyugtató meg a’ peti- 
tióját benyújtott népet: „hallottam, majd meglátom, — most pedig t a k a r o d 
j a n a k  ö n ö k  h a z a . “ — Nem hosszú, de szép!

Rövidségre vetekedik vele azon vigasztaló malaszt, mellyet ő excellen- 
cziája tekintetes Pulszky Ferencz minister polgártárs úr mondott a’ pesti nép
nek , midőn ez a’ ministeriumot a’ katonaság kivételének meggátlására felszó- 
litá: „várjon a’ nép,  én sétálni megyek a’ Dunapartra, ha nem tetszik, sze
rezzen magának többséget ’s buktassa meg a’ ministerimot!“  A ’ laconicus vála
szok valóban igen szépek. ’S miért is ne mehetne a’ minister úr a’ Dunapartra 
sétálni, ugyan miért? kivált ollyankor, mikor a’ teendők siirgetössége miatt 
odabenn ollyan meleg, künn pedig olly jó fris idő van. Akadhatna ugyan 
ollyan impertinens em ber, ki e’ rövid szavakat helytelenségnek tartaná, de ezt
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mi nem tartjuk. Ha szegény ember mond gorombaságot, az perse: hogy imper- 
tinentia, de ha a’ tekintetes ministerosztálynok úr mondja, az csak tekintély
fenntartás ’s méltóságteljes fellépés.

—Múlt napokban fényes délben elfogott egy tisztelt katonatiszt a’ kaszárnyá
ban egy nemzetőrt, ki olasz proclamatiót osztatott a’ katonaságnak. Lett erre 
nemulass! A’ fiatalság clubbja berontott a’ kaszárnyába a’ közel „forradalmi 
csarnokból“ ’s midőn Nyári alispán hatalmas stentori szavával elkiáltá: mi tör
ténik itt ? igazán mondom: kipotyogott a’ wachthabender Officier kezéből min
den papiros. A ’ nemzetőr rögtön elbocsáttatott, most vegyes küldöttség tör
vényszéke itél az elfogó tiszt fölött.

— Insurrectionalis jelenet. —- Jön az éjjeli őrvonal. A ’ laktanya előtt nadrág- 
badugott kézzel pipázik a’ strázsa és nem mozdul. Kérdó a’ patrouillevezér: 
hogy mért nem kiált queraust ? Yan eszem, felel a’ táblabirósilbak rendületlen 
phlegmával, mikor azok odaben a’ meleg szobában macaóznak, ordíthatok én, 
a’ meddig tetszik , még sem jőnek elő.

— Az országgyűlés kivánatára a’ ministerium elhatározá: hogy M arti
novics és társainak hamvait fel fogják ásni a’ vérkápolna alól, hol ötvenhárom 
évig porladoztak ’s szentelt földbe fogják őket eltemetni. Nagy ünnepély leend.

— Egy nógrádmegyei faluban kérdi a’ földmivelő nép a’ paptól: ki adta 
nekünk a’ szabadságot ? A’ pap feleié: a’ császár, a’ ti apátok ! Elmentek azu
tán a’ zsidóhoz, a’ ki pálinkát m ér, kérdik tőle ugyanazon kérdést, ez azt 
feleié: A ’ nemes urak adtáke’ jókat. Mellyik mondott már most igazat? Kérdik 
végre a’ szolgabirótól. Ez is azt feleié: hogy a’ kaputos urak voltak ollyan jók. 
N a, mond erre a’ falu szája, ha ez így van,  nem kell nekünk a’ p ap , hanem a’ 
zsidót megtesszük a’ jövő restellátión — esküttnek.

— A ’ múlt héten mégTemes vármegyébentisztujitást tartottak. Már oda 
China sem messze van.

—A ’hadügyministerünket pedig Radeczky nem akarjahaza ereszteni. Mé
száros Károly most ezredesi hivatalt visel Radeczky alatt. H a én neki volnék, 
Radeczkyt táborostul együtt elhoznám , úgy jönnék haza, — cum gentibus.

-—Az orosz czár azt Ígéri : hogy mindnyájunknak hátul köti a’ sarkát, ha 
hozzá merünk nyúlni, egyszersmind alkalmat vesz magának az egész világot 
p o g á n y  na  k nevezni. Rizony mi még nem canonisáltuk — a’ kantsukát.

— Radeczkyt pedig úgy püfölik Olaszországban: hogy csakúgy zúg. Ütik 
ő te t, mint a’ kétfenekii dobot, Ausztria minden héten egy millió pengőt elkölt 
e’ háborúra. Ez aztán igazán készpénzen veszi a’ gyalázatot.

—Arról is szó van : hogy Crimia, Ukrania és a’ Circassia isrevo ltá lt; hogy 
Törökország is mozog . . . .  és hogy Csongrád vármegyében elfogadták a’ hadi 
adót ! De már nem soká áll fenn a’ világ.

— A ’ legközelebbi népgyülésen megengedtetett a’ veres szalagok hordása 
a ’ nemzetőröknek. Vájjon miért festik az ördögöt feketének?

— Ismét egy politicai statusfoglyot szabadítának ki Pesten az újépületből. 
M urgo, oláh jogtudóst , ki az orosz propaganda ellen irt ’s ezért Metternichtöl 
üldöztetett ’s bebörtönöztetett, hát a’ szegedi ’s munkácsi statusfoglyok börtöne 
mikor fog megnyílni?

— Népgyüléseinken jelenleg nagy sensatiót okoznak nyíregyházi polgártár
sunk Benczúr beszédei. Szép fiatal magyar tűz, majd hasznát vegyük, lesz mit 
gyújtani vele.

— Minthogy ellenségre sehol sem találunk, revolutionaris időkben pedig ok
vetlen kell valakin vitézségünket gyakorolnunk, legújabban azt a’ morest kez
dik népeink felkapni: hogy a’ zsidót ütik. Hová is legyünk ezzel a’ zsidó ügy
gyei ? Biz isten az ember a’ fejét veszthetné el a’ sok jó szándék közt ’s még 
sem tudna rá  felelni. — Egy táblabiró azt a’ módját találta fel az emancipatió- 
nak, hogy oda kell nekik adni Palaestinát, alakítsanak benne respublicát saját
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királyok alatt ’s éljenek boldogul. Az egészben nekem leginkább az a j á n d é 
k o z á s i  eszme tetszik. Mi úgy ajándékozzuk a’ tartományokat jobbra, balra, a’ 
lengyeleknek Galicziát, az olaszoknak Lombardiát, mintha mindezen tartomá
nyok csak amúgy bitangjában gazdátlanul őgyelegnének a’ mezőn. Hátha vájjon 
valakinek eszébe jutna tót királyságot alapítani ’s elkérné tőlünk L ip tó , Árva, 
Nyitra et cetera graeca vármegyéket, mit mondanánk hozzá?

— A ’zsidók egyébiránt maguk sem csekély mértékben segítik előmozdítani 
az ellenük megrögzött ellenszenvet tágíthatatlan separatismusuk által. Pedig a’ 
közelítés tárgyában az első lépést nekik kell megtenni, nem azért, mintha ez 
igy volna természetes igazság, hanem azé rt, mert ez önérdekükben áll ’s a’ ro- 
konszenvet kényszerítés nem idézi elő.

— Liptó vármegye tehát tótul akar repraesentálni. A ’ legközelebbi megye- 
gyűlésen beront a’ főjegyző K* űr a’ gyülésterembe, egész corteshadsereget ve
zetve háta mögött, ott menten földhöz csapja m agát, iszonyú jajveszéklés közt 
megcsókolja a’ földet, fejét a’ pallóhoz veri, ruháját beporozza, haját megtépi, 
azután térdre áll ’s égnek feszített öklökkel irtózatos dictiót tart a’ tótnyelv 
ügyében: minélfogva elhatároztatik: hogy ezentúlÁrva vármegye az országgyű
lésen tótul fog képviseltetni. . . . I t t  vannak a’ ti gyönyörűséges municipalis 
jogaitok!

— A ’németszinház ma, azaz apr. 15-kén ünnepélyesen bezárazott. Forst úr 
beadta a’ kulcsot. Más szóval: elker"ették.Ot is tönkre tette a’forradalom. Most 
tehát sem arena, sem Stadttheater , sem árnyékszinház többé. Egy tüsszenése 
a’ forradalomnak ’s a’ kártyavár, mit harmincz fogadott tapsoló ordítása meg 
nem ingatott, ledül.

— Az ujonan felépülendő városi színház a’magyar Thaliának fog megnyit
tatni ’s a’ magyar Thalia helyén az országház épülend. Jobb is oda, mint az 
ujtérre. Hadd maradjon ott az árnyékszinház , még valaha jó lesz barricadnak.

— A’ ministerelnök megérkeztére tegnapelőtt éjjel tartatott az ovatió. Tehát 
az első független magyar ministerium csakugyan itthon van. Az ember alig hisz 
szemeinek. Az elfogadtatás pompája annyival diszesebb v o lt, minthogy egész 
délután esett az eső. Az uniformisok ugyan nem kívánták az áldást, de an
nál inkább a’ vetések.

— A’ tisztelt mészáros úrak napja is alkonyodik. Folyó hó 30-dikától 
kezdve mindenki szabadon „mérhet húst, a’ ki akar. Lesz olcsó világ.

— Szegeden az utczák uj keresztnevekkel ékitetének fel. Yan István tér, 
Battyáni tér, Kossuth, Deák, Petőfi, Ötvös, Szemere, Klauzál, Szentkirályi, 
Vörösmarti, Teleki, Veselényi utcza. — Elhagytak bennünket a’ mi tehén, 
retek, kétszív, akáczfa, kalap, csizma, aranykéz, borz, ürge, medve stb. 
utczáinkkal.

—Irsáróla’ szolgabiró elkergette a’ falu jegyzőjét, hogy vasvillás embereket 
nem adott segélyül a’ nemességgeli összeütközésre. Nézze meg az ember ezeket 
a’ kis despotákat: hogy mérgeskednek, mikor már uralkodásuknak fél lába a’ 
koporsóban.

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
BECS. 1848. T a v a s z h ó  6-kán. Régi bureaucraticus kormányrendszerünk 

haldoklik, minek csalhatlan jele az, hogy ó világboli ministereink egymás után kö
szönnek le. Kübeck benyujtá lemondását, Inczághy nyug-dijazva van , ’s Ko l o r v r á t  
elbocsáttatását kérte. Maguktól is átlátták ezen jó urak, hogy nem az uj világba 
valók. Nagyon megszokták a’ sötétséget, szemeik sehogy sem bírták ki a’ mostani 
világosságot. Lemondásukat többnyire betegséggel indokolták, mit mi örömest elhi
szünk. A’ lefolyt nagyszerű eseményeknek megrázó hatása eshetett ideg-rendszerükre. 
Meg az a’ felelősség is átkozott portéka, különösen ollyanok előtt, kik mindenhez
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hozzászoktak, csak a’ feleléshez nem. Priesnicz curája nem izzaszthat jobban, mint
ezen minister urak izzadnának a’ felelet terhe alatt. Kolowrát erővel el akarta hitetni 
magával, hogy őt a’ nép imádva szereti, de hiedelmét hatalmasan megczáfolta az 
tdlene nyilatkozott közvélemény. Leköszönése megérdemli, hogy minden magyar 
diadalünnepet üljön, mert K a r a f f a  ó t a  h a z á n k n a k  K o l o w r á t n á l  n a g y o b b  
e l l e n s é g e  ne m vol t .  Slávországot akart honunkból alakítani, ’s csak korunk 
szabad szellemének köszönhetjük, hogy uj eperjesi mészárszéket nem állított a’ ma
gyar elemnek semmivétételére. Horvátországgali súrlódásunk ministeri állásának kö
szönhető , — a’ vészes illy mozgalmak teremtője ’s vezetője ő volt, legújabban az 
elszakadási tendentiáju horvátkiildöttség Bécsbe jövetelét is ő terjesztő ki. Isten áldja 
meg érte bukott tervének keserű érzetével. Részemről minden vállalatához illyen 
szerencsét kívánok. Nem híjába csehországi, kimutatta foga fehérét, ’s ha valaki, 
úgy ő bizonyosan c s ehü l  j á r t .  Néhány leköszönni kényszerült ministerek fölgyó
gyulásuk esetén ajánlák szolgálatjokat , de mi nagyon köszönjük a’ szivességet , ’3 
kijelentjük, hogy s o k k a l  me g t i  s z t el t eb b ek n e k é r e z z ü k  m a g u n k a t  
l e m o n d á s u k  á l t a l ,  m i n t  sem u j o l a g i  f ö l l é p é s ö k k e l  b a j b a  a k a r 
n é k  k e v e r n i  m a g u n k a t .  — Csak nyugodjanak békével, hosszas szolgálatok
ból meriténk annyi tapasztalást, hogy édes örömmel ellehetünk nálok nélkül. Ne
künk erőteljes férfiakra van szükségünk, kik az ujjásziilt álladalmat korunk szelle
mében kormányozzák , mert istennek legyen hála! a’ státus fölgyógyult. Hatalmas 
labdacsok voltak azok a’ 13-, 14- ’s 15-diki napok , kihajtottak belőlünk minden ro- 
szat, ’s okosabbak vagyunk , hogy sem az elűzött gonoszt újólag visszafogadjuk. A’ 
közvélemény szigorú orvos, folytonos éberséggel őrködik felettünk, hogy valami
kép ne recidivázzunk. Magunk részéről is biztosíthatunk mindenkit, hogy I eh e tő 
le  g k e r ü l ü n k  m i n d e n  v e s z é l y t ,  m i t ő l  m e g m e n e k ü l n i  s z e r e n c s é 
s e k  v o l t u n k .  Azért még egyszer köszönjük a’ föllépni akarók szívességét, ’s aj án 1- 
ju k  ő k e t  l e m o n d á s u k  ö r ö k b a r á t s á g á b a .  Ha fázni találnak holmi Kolo wrát- 
féle emberek, ott van a’ megvetés köpenye , takaródzanak bele, elég hosszú az, be
éri mindegyiket, ’s jut belőle a’ más világra is. Ezt el sem lehet adni, mert nem lé- 
lekismeret. Annyit mondhatok, hogy soha nagyobbak nem voltak, mint lemondásuk 
pillanatában, legalább ez egy nagy tettet örömzajjal üdvözlé a’ nép. És te horvát 
deputatio , kiről önhazádban sem tudnak semmit, ki jónak láttad egy ember hitegeté
sének engedve gyűlölet-tárgyul kitenni magadat; ki meg sem álltái, míg Bécsbe nem 
értél rakás kivánataiddal, ki merész képzeletedben felelős független horvát ministe- 
riumot hittél haza czipelhetni; kinek legkisebb vágyad sem volt Magyarországgal 
kapcsolatban lenni; — most menj haza — ha mersz — , tépd meg ünnepélyes bécsi 
öltözetedet, dugd zsákba fejedet, ’s i m á d k o z z á l  a’ m ú l t  i s t e n é n e k ,  h o g y  
f e l e d j e n  el ,  k é r d  a’ j e l e n t ,  h o g y  f i g y e l m é t  v o n j a  el  r ó l a d ,  ’s á h í 
t a t t a l  b o r u l j  le a’ j ö v ő  o l t á r a  e l ő t t ,  h o g y  a’ m e g b u k o t t  h o r v á t  
d e p u t a t i o  s o h a  se l e b e g j e n  e l ő t t e  a’ m ú l t  s ö t é t  k é p e i  k ö z ö t t .  Ez 
rendeltetésed............mert Kolowrát megbukott !!!

Egész Némethon egységre törekszik, de a’ hozzá vezető utat nem képesek föl
találni. Ezerfelé ágaznak a’ vélemények, ’s központosítni senki sem tudja. Vannak, 
kik átszálló , vannak, kik élethosszigi, vannak , kik ideiglenes , ’s vannak, kik semmi 
császárságot sem akarnak. Találkoznak ollyanok is , kik semmit sem akarnak , hanem 
arra várnak , hogy mások akarjanak helyettük is. Az egységi eszme mindenütt ked
ves fogadtatásra le lt, de a’ kivitel minősége még véres háborúkat i dézhet elő, mely- 
lyeknek következménye elláthatatlan. Ha szabad benézni a’ jövőbe, én ez egység 
eszméjét csak előkészületnek tekintem a’ fejdelmi hatalom megtörésére, ’s egy nagy 
n é m e t  k ö z t á r s a s á g  létesítésére. A’ német fejdelmi systemának sok feje van, 
csak egyet akarnak meghagyni, hogy a’ központosítandó német erő egy csapással 
megszabadulhasson, ’s rég forralt terveit kivihesse. E’ nagyszerű terv a’ rugó, melly 
az egységi irányzatokat mozgatja. A’ mozgalom árja Bécset is sodorja, már tavaszhó 
2-kán kitűzték szent István tornyára a’ fekete-vörös-sárga-szinű zászlót, mint az ösz- 
szes német birodalom egységének jelképét. Gondolhatja kiki, hogy itt császárnak 
Ferdinandot akarják, ’s közlő-cső segítségével hangosan kiáltották ki sz. István 
tornyából: Éljen a’ német birodalmi egység! Éljen az alkotmányos német császár!! 
E’ szavakat a’ nagy népcsoport ezerszeres öröm-riadása üdvözlé. Innen a’ tömeg 
német zászló alatt a’ vár udvarába vonult, ’s az általános nemzeti dal kétszeri elzen- 
gése után megjelent ó felsége, a’ tisztelgést ünnepélyesen fogadta; megigérte, hogy 
népének jogszerű kivánatait szentesitendi, ’s a'néptómeg közepeit lobogó németbi
rodalmi zászlót fölkérve, kitüzette a’ vár egyik ablakába, hol az késő estig lobogott. 
Az örömében egymást csókoló nép megilletődve távozott. Más nap már minden ember 
öltönyén ’s kalapján német cocárda volt látható. Sokan csudálkozva kérdeztek, hogy 
miért nem viselém az általános cocárdát, ’s én nemzeti rózsánkra mutatva nyugodtan 
azt válaszoltam : , m c r t B é c s b e n  is ma g y ar  v a g y o k ! 1 Tavaszhó másodikat leg-
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nagyobb napnak tartja az idevaló lakosság, mert nem kellett, küzdenie ministeri intri- 
gákkal, közvetlenül szólhatott szeretett fejedelmével, ’s az közvetlen Ígéretével szen
tesítő jogos kérelmeik megadatását. ’S ennyi elég, hogy nyugton nézzünk szemközt 
az adandó alkotmány pontjai taglalgatásával.

Sehogy sem tudják elgondolni a’ bécsiek, hogy mi lehet oka azon különös 
ragaszkodásnak, mellyel a’ berliniek királyuk irányában viseltetnek. Eu azt hiszem, 
hogy a’ multrai visszaemlékezés , melly Fridrich Vilmosban nagy Fridrichnek mara
dékát véres kézzel is tiszteli. Ellenállhatlan varázszsal hatnak minden népre múltjá
nak nagy emberei. Én legalább részemről dicső Mátyásunk ivadéka ellen bűnei közt 
sem volnék képes fegyvert emelni. így érezhet Poroszország is. E’ mellett története 
sokkal fényesebb, hogy sem nemzeti büszkesége megengedné érdekeinek Ausztria 
érdekei alá rendelését. ’S ez az oka épen , hogy egységet óhajt , de saját fejedelme 
alatt. Bajorország szinte igényt formál, mert déli Németországban leghatalmasabb
nak érzi magát. Ausztriát nem is tartják igazi német státusnak, nem bírván túlsúllyal 
a’ németség az összes idegen elem felett. Illy viszonyok közt ki leend a’ német csá
szár ? . . . .  ’S ha történetesen Bajor vagy Poroszország királyaválasztatik meg, képes 
leend-e Ausztria n é m e t  r é s z é t  önérdekét áldozatul vinni a’ birodalmi egység ma
gasztos eszméjének? . . . Német részét mondtam, mert Magyarország ’s a’ lázongó 
olaszhoni Lombard-Veiencze, mint szinte Galliczia is németbirodalmon kiviil lévén, 
nem számíthatók. ’S hogy Magyarország önállólag fog intézkedni a’ németbirodalom 
irányában, az kétséget nem szenved. Micsoda egység hát az , a’ mi más részről ok
vetlenül oszlást föltételez ? Ausztria fejedelme, mint magyar király , hazánkat a’ né
metbirodalom követei által soha sem képviseltetheti, pedig külföldi lapok irányzatá
ból láthatjuk, hogy Magyarország mindenütt a’ német birodalomnak kelet elleni véd- 
fala gyanánt számittatik. ’S igényelhető-e az, hogy mi háromszázados áldozatok után 
lemondjunk önállóságunk végreményéről, ’s egy idegen nemzetiség föloszló tagja gya
nánt tekintessünk ? ...Máskép állna a’ dolog, ha mint segítő nép jönnénk számításba, 
de látható mindenütt, hogy mi csak rész gyanánt ’s nem önállólag vetetünk!! ’s ki 
meri kétségbe vonni önállomásunkat, mellyért olly sok drága magyar vér omlott, ’s 
mellynek biztosíthatása millió életbe került? Ki meri állítani, hogy mi Ausztriának 
alárendelt, ’s annak szeszélye szerint ide vagy amoda csatolható néptömeg vagyunk ? 
. . . .  I tt okvetlenül nemzetiségek jönnek tekintetbe, azoknak érdekei ütköznek össze, 
’s nemzetiségről lemondani nem csak nem lehet, de nem is szabad. —Vagy tán mind
egyik országnak külön képviseltetése lesz ? Ezt nem hihetem, mert akkor az egység
csak látszó, csak eszmei lenne............ az illyen egységnek pedig semmi jelentősége
sincs. Azon egység előtt, mit most az összes Németbirodalom óhajt, porba kell dűlni 
minden eddig létezett privát érdekeknek, le kell mondani minden fejedelmeknek, 
hogy a’ választott császárban központosuljon minden hatalom. Megszűnnek minden 
Németországban létezett territoriális viszonyok, föláldoztatnak minden egyes neve
zetek , föláldoztatok Ausztriáé is. ’S ha Ferdinánd választatik császárrá, hogy képvi
selheti a’ magyart ? Mint német császár nem képviselheti, mint magyar királynak úgy 
kell képviselnie. Külföldi udvaroknál magyar követeket kell okvetlenül tartania. 
Ausztriai birodalmat alkothattunk mi is , mert az nem zár ki semmi nemzetiséget; de 
Németbirodalmat sehogy sem alkothatunk, mert áldozatul vinnénk legdrágább kin
csünket a’ nemzetiséget. Németbirodalom egységét tiszteljük, de e’tisztelet nem jogo
síthat föl bennünket arra, hogy nemzetiségünket ne tiszteljük, ’s nem hitetheti el 
velünk, hogy a’ mi német, az magyar is lehet egyszersmind, mert a’ fából csinált 
vas-karikát nem csak a’ philosophia, hanem az élet logicája is kineveti. Azt sem kell 
felednünk, hogy Németország irányzata köztársasági szellemre mutat.

Uralkodó házunk iránti szeretet hazánknak önálló helyzetet igényel, 
hogy az elláthatatlannak hitt események bekövetkeztekor lehessen e’ hazának 
azon magyarra támaszkodnia, kit az uralkodó család iránt vész idejekor olly sokszor 
kitüntetett hűsége daczára is annyiszor félreismertek! !! — M i, ha fejedelmünk egy 
leend a’ Németbirodalommal, érdek ’s nem diplomaticai egységben leendünk , mert 
nem meghódított, hanem uralkodó házat szabad akaratból választott nép vagyunk. 
E’ szabad akaratot minden hatalomnak respectálni kell.

Nagy hatást okozott Szárdinia hadizenete, mit még inkább nevelt az , hogy 
Rómában a’ letépett ausztriai czimer lábbal tapodtatott, ’s a’ pápa is, ragadtatva föl
lázadt népétől, 40,000 emberből álló sereget küldött Lombard-Velenczébe Ausztria 
ellen. Ez utóbbiról azonban még eddig semmi hiteles tudósításaink nincsenek. I tt 
semmit sem akarnak tudni Olaszhon elvesztéséről, ’s visszafoglaltatása reménye any- 
nyival nagyobb, mert a’ toborzás sikerdúsan folytattatok. Eddig csak a’ nép alsóbb 
osztálya vállalkozott, de most a’ középrendüek közül is számosán íratják be magukat. 
Sokan alig várják az indulás pillanatát, ’s előre képzelik, mint fognak majd borostyán
nal koszorúzottan visszatérni hazájokba. Ha Ausztria jövőbe nézne , ennyi fiatalt nem 
hagyna bizonyos vész elébe menni. O tt, hol tapasztalt katonák százezeré hátrálni
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kénytelen, 10,000 önkénytes megjelenése változást okozni nem fog. Seregeinknek 
állása is mindig veszélyesebbé lesz, mert az előre nyomuló olaszok minden utat eltor
laszolnak, ’s biztos helyről lödöznek védetlen katonáinkra. Bizonytalan hírek kezde
nek szállongani az angol segedelemről, — de én kötve hiszek a’ komának, ’s inter- 
ventióját ürügynek tartom tengerem urasága korlátlanná-t.ételére. — Tegnap az ön- 
kénytesek az ide való főérseknek tisztelegtek, ’s bizalommal fölszólíták , hogy harczi 
zászlójukat szentelje be ; de az kérésükre tagadólag válaszolt. Ennek oka más nem 
lehet, mint minden catholicus papnak a’ szent székhezi csatlakozása. Veszélyes ez a’ 
statusra nézve, mert érdeke egy idegen, ’s vele sokszor merőben ellenkező hatalom 
érdekének van alárendelve. Beláthatja ezt most Ausztria is. A’ beszentelésnek ugyan 
semmi jelentősége sincs, de van jelentősége azon sok millióknak, kiknek nevelése 
egy idegen hatalom eszközeire bizatik. Az önkénytesek keseredve távoztak érsekjük 
lakától, ki még ugyan ez éjjel nagyszerű . . . .  macskazenét kapott. Sokan ezen csu- 
dálkoztak, ’s én azon csudálkoztam, hogy ők csudálkozni tudnak.

Egymással vetélkedve hirdetik az idevaló lapok magyar testvéreik nagylelkű
ségét, kik az Olaszország ellen 60,000 katonát kérő fejedelemnek 100,000 harczost 
ígértek. Én megvallom, hogy ezen kikürtölt nagylelkűségről semmit sem tudok, 
pedig minden hazámbeli lapot végig olvasok. Honnan vették át az idevaló lapok, 
meg nem foghatom. Az országgyűlési végzésekben szó sincs az egészről. Az egész 
közleményt ügyes fogásnak kell hinnem, mi által a’ hiresztelt magyar szívességet 
lépre akarják keríteni, hogy megígérje az t, mit előleges dicséret nélkül megadni tán 
eszünk ágában sem lett volna.'"') — Practicus egy nép ez a’ bécsi újságíró tömeg, — a’ 
jövendő reményét is újdonsággá tudja testesíteni. Ha csakugyan megadjuk a’ 100,000 
katanát, úgy nem tudom, milly szempontból itél meg minket a’ jövő. Az eredmény is 
kétes, ’s veszteség esetén Fiúmét könnyen koczkáztathatjuk.

A’ sötétség mindig jobban oszlik. Megunták a’ sok füstöt, mit azok a’ ligoria- 
nusok *) **) csináltak, ’s most őket füstölték ki. A’ schweiczi esküszövetség fölkelt elle- 
nök , ’s az ott kiütött harcz rémes csapásait itt is érezniük kellett. Nem is gondolták, 
hogy ollyan hosszú keze lehessen az igazságnak. Csak azt sajnálják , hogy több em
ber józan gondolkodását nem vihették el magokkal. Sokan közülök hölgyruhába öl
tözve bujkáltak; kár volt ezt tenniük ; hogy gyávák a’ vész idején, elhittük volna a’ 
nélkül is. Zendülés kiütése ótai történetüket nem lesz érdektelen tudni. 14-kén köz 
volt az óhajtás , hogy a’ ligorianusokat ki kell űzni. Erről ók is értesültek , ’s jónak 
látták polgárruhába átöltözködni. Mindenki azt hitte , hogy eltávoztak, ’s megszűn
tek utánok nyomozódni. Tegnap azonban hire megy, hogy a’ ligorianusok itt tar
tózkodnak, ’s a’ rettegett gonosz közelléte mindenkit aggalomba ejtett. Ma 11 óra 
tájban roppant néptömeg jelent meg zárdájuk előtt, ’s hangos „le vele!“ kiáltások 
közt tudatá a’ nép, hogy a’ jézuita-rend második kiadásával egy városban lakni semmi 
hajlama nincs. A’ szent (?) atyák tanácsosnak tárták magukat, nem mutatni, ’s úgy 
tettették, mintha nem is volna senki a’ kolostorban. „Ki a’ ligorianusokkal“ ordí
tott újólag a’ nép, ’s támadásra készült , miben csak a’ nemzetőrök közbejövetele 
gátlá meg. Ezek utat csináltak, vezéreik fölmentek a’ szorongó szerzetesekhez; tud- 
tokra adák, hogy a’ népnek megváltója a’ világosság eljött, ’s a’ közvélemény paran
csa következtében távozást követeltek. Kettőt közülök padlásról hoztak le , kocsira 
rakták mind, ’s nemzetőrök kisérték a’ határig, hogy a' felbőszült nép által bántal-
muk ne legyen. Mi atyánk.........................szenteltessék meg a’ te neved.....................
............................................. mert megszabadítottál minket a’ gonosztól.........................
’s most tied az ország, a’ hatalom és a’ dicsőség Ámen. — Szeretném tudni, hogy mit 
mond mind ezekhez a’ Beligio és Növelés j....ta szerkesztője. Bár mit mondjon, sem 
törődöm vele, mert h i s z e k  egy i s t e n b e n ,  hogy lapja fölött is nem sokára el
mondhatjuk: s z á l l á  a l á  p o k l o k r a ,  a’ nélkül, hogy szellemét illetőleg utána 
mondhatnék: f ö l m é n e  m e n n y e k b e  Ámen.

P ap  Gábor .

*) Bezzeg sajt!
**) Kötelödzködő atyák.

Sz e r k .
Pap.
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ROZSNYÓ, ma r t .  28. A’ békés forradalom páros ünnepélyét 26-án koronáztuk egy 
lelkes népgyüléssel és nagyszerű díszmenettel a’ szentegyházakba, hol a’ Te Deum laudamus 
mennyei hangjai olvadtak össze az öröm buzgó fohászaival. A’ nemesek lobogója átadatott a’ pol
gári őrseregnek, *) mellynek tagjai a’ három százat meghaladják. Estve a’ város tündérfényben 
ragyogott : a1 kivilágítások közt legfeltűnőbb volt a’ városháza, és a’ nemzeti őrsereg egyik 
hadnagyának Schlosser urnák laka. Az elsőn több nemzeti zászlók lobogtak ’s ragyogó fényben 
e’ jelmondatok tündöklöttek, átvilágitva nemzeti színekkel :

Századtól vártuk — ’s egy nap meghozta jogunkat;
Gyászos egünk kiderült, ’s a’ haza népe szabad!
Szabadság, egyenlőség, testvériség, reod, béke!

Az utóbbi épületen pedig czélszerü festvények között : —
Mi k e l l  a’ m a g y a r  i p a r n a k ?
Vaspálya, jóutak, hidak. Folyók szabályozása, hajózás. Takarékpénztárak, biztosítási in

tézetek. Bányatörvény, gyárak, szabad kiviteli vám
A’ gyógyszertáron — Ferdinánd, Kossuth és Deák képei fénylettek ; több helyen pedig, 

éljen a' haza, a’ sajtószabadság, éljen a’ király! — A’ tündérileg kivilágított színházban a’ Sepsy 
Károly szinésztársulata egészité ki az átalakulási ünnepélyt. „H u n y a d i  M á t y á s  M a g y a r -  
o r s z á g  k i r á l y a ,  m i d ő n  e l n y o m a t o t t  n é p e  k i v á n a t á t  m e g a d j a “ adatott elő 
nemzeti dalokkal; ’s az igazgató egy más előbbi ünnepélyes alkalommal korszerű beszédet is 
mondott a’ színpadról.

A’ sasok a’ középületekről leszedettek, a’sárga és fekete színek elenyésztek. Az egész ün
nepély nagy lelkesedéssel ’s a’ legszebb renddel ment végbe.

Petőfiről és e’ lapok szerkesztőjéről sem feledkeztünk meg, mint kik egyik főtényezői va
lónak a’ szabadság minden vér nélkül kivívott örök emlékezetű diadalának.

Éljenek mindketten , — és éljen !, éljen a’ magyar szabadság! — Sok elnyomatott ember 
fogja áldani azon lelkeseket még hamvaikban is , kik fölemelték e’ nemzetet hajdani dicső vilá
gába ! K.

FELSŐBÁNYA, (Szatmárban) a’ sajtószabadság 17-ik napján ülé az átalakulás örömün
nepét. A’ lelkesedést átalánosnak tapasztaltam. A’ világitás igen jól ütött ki, mondhatnám, igen 
jól vette ki magát e’ vadregényes hegyszorulatban. A’ fiatalság itt is nagyobb energiát fejtett 
k i, mint azok, kiknek az egész érdekűkben állott. Esti fél 10órakor a’városház előtt a’ „Talpra 
magyar! hí a’ haza,“ nemzeti dalunkat a’ tanodái növendékek kellő lelkesedéssel éneklék.

B o d o n k u t i .
NAGYBÁNYA. Reformünnepünk részletes adatait egyik barátom közölvén önnel, nekem 

csak a’ következő örömhír nyilvánositása jutott levelezői tisztemül : Az imént lefolyt servilis- 
mus korszakának minden pereputját elvetni óhajtván , a’ nagybányai olvasó hölgyegylet az ,,alá- 
szolgája“ köszöntést végkép megsemmisítette, ’s köréből egészen kitiltá. Igen helyesen.

B o d o n k u t i .
ESZTERGOM, ma r t .  29. Mióta a’ jelentékeny martiusban hősileg kiküzdé a’ nemzet 

szabadságát és az egyenlőség szelleme közibénk szállt: az újra rokonult polgártársak közt közös 
és magasztos az öröm. Városunkban azóta egy nagyszerű nemzeti ünnep tartatik. Alig van ház, 
mellyen a’ nemzeti színek ne lobognának. Népgyülések, nemzetőrseregcsapatok, a’ számtalan 
nemzeti lobogó, az egymást érő proclamatiók, — minden naponkinti győző okok, miszerint nem 
álombani birtok az ujan nyert szép szabadságok sora. Annyira belékövesedénk a’ régibe , hogy 
alig hisszük, hogy ébren vagyunk. A’ proclamatiók szerkesztői közt egy lelkes hölgyet is mutat
hatunk be, városunkban lakó hires velenczei szobrász Casagrande Mark ur magyar nőjét. Élje
nek lelkes hölgyeink! — Társas életünk is , melly magánkörökön kívül egyetlen, és tavai halál
nak indult, de ez évben néhány buzgók lelkesedése által a’ halál torkából megmentett és uj élet
erőre nyert olvasókörünkben pontosul össze , ezentúl bátrabb reményekre jogosítja föl Eszter
gom társalgásbarátit. A’ chinai falak — pedig itt vannak ám még hatalmasok — lehullottak, 
és lön érdekegység. Mert nem fölösleges megemlíteni, miszerint itt némelly urak méltóságuk 
alattinak vélik a’ társas egybeolvadást. Legyen nekik véleményök szerint. De reményijük , nem 
lesz ez soká igy. Éljen a’ testvériség, rend , és egyenlőség!

E g y  o l v a s ó k ö r i  ta g .
VESZPRÉM, mar t .  22. Alkotmányszerü átalakulást igényel korunk hatalmas szelleme 

s minek létrehozatalában évszázadok siker nélkül fáradoztak, kivívták azt olly igénytelen de
monstrálok , mellyeket mind ez ideig polgárvér nem szeplősitett meg, ’s reméljük, megfertőz
hetni nem is fog.

*) A’ bányászok is kirukkoltak nemzeti három színű öltönyökben.



19-én alkonyatkor a* nép kisebb tömegekbe kezdett csoportúim ’s lehetett hallani egyes 
felkiáltásokat : ,,éljen a’ király! — éljen az egyenlőség!“ — 11 óra tájban egy nagyobb tömegbe 
olvasztá a’ kisebb csapatokat egy czigánybanda, ’s bekalandozá a’város minden zugait, utczáit 
mintegy 2000 főből álló néptömeg, melly reggeli 5 órakor a’ vámház előtt a’ legszebb renddel 
összecsoportult.

10 órakor a’ nemzeti casino előtt állapodott meg a’ népcsapat. A’ társulat szónoka üd
vözlé a’ népet, miután az ismét a’ városház elé nyomult.

11 órakor a’ megyeháznál gyűlés tartatván, a’ személy és vagyon biztosítása tekintetéből 
a’ szükséges intézkedések megtétettek. A’ gyűlés végeztével erélyes föbiránk Cs. István ur, foly
vást a’ városház előtt csoportozó néphez üdvözlő beszédet tartván, a’ rendet és békét ajánlá fi- 
gyelmökre ’s a’ szétoszlásra kéré őket, ’s a’ nép a’ legszebb renddel egyenkint haza tért.

Délutáni 2 órakor ismét összegyűlt a’ nép a’ piacztéren. Első alispánunk éppen akkor ér
kezett meg a’ városba, kit a’ tömeg hangos éljenekkel fogadott. A’ derék alispán megállitatá lo- 
rait a’ nép közt ’s lelkes szónoklattal üdvözlé őket e’ nagy nemzeti közöröm ünnepén, figyelmez
tetve intvén őket a’ rend és béke fentartására, megígérve egyszersmind azt is, hogy az éjt velük 
x>gja személyesen folytonos őrködésben átvirasztani; ezzel a’ közszeretetű férfiú a’ nép örömri- 
ralgásai ’s éljenezései közt szállására hajtatott; — a’ nép pedig, fellelkesülve a’ népszerű férfiú 
;ziv és észhez egyiránt szóló szónoklatától, fáklyás éji zenéveli megtiszteltetését határozó el ’s 
i’ város kivilágítására a’ szükséges előkészületek megtétettek.

Esti 9 órakor a’ város fénvözönben ragyogott, az őrtoronyban , sóháznál, város-, casinó 
s több magán épületeken kitüzettek a’ szabadság zászlói. A’ városháznál gyűlt össze ismét a’ 
léptömeg, ’s mintegy 50 fáklya világával indult meg az alispáni lak felé. A’ nemzetF'casino emel- 
'énycsarnokán görögtüz világított. A’ nagyszerű lobogón e’ felirat volt olvasható : Éljen a’ ki- 
ály! alkotmányos reform, szabadság, egyenlőség , béke és rend! — A’ nép szónoka üdvözlé az 
lispánt ’s ó lángszavakban viszonzá a’ nép érzelmeit, ’s a’ tömeg is a’ piacztérre visszavonulva 
isebb csapatokban szétoszlott.

Ma r t .  21-én a’ sóháznál a’ kétfejű sas levétetett, a’ karfák már nemzeti szinre festetvén; 
ovid időn egy szebb jövendő hajnala derülend a’ kedves hazára.

V i l m a y  E d e .
SZENTES, Folyó hó 2-ik napja derült föl fölöttünk — mellyen visszanyert nemzeti sza- 

adságunk örömünnepét ülők. — Nemzeti ünnep volt ez ’s úgy látszik, a’ természet ünnepié 
erűjével. — A’ reggeli isteni tisztelet alkalmakor templomaink zsufolvák és a’ békére hódító 
gyházi beszédek után a’ sokaság a’ piacz közepén leásott nagy fényű tetején büszkélkedő lo- 
ogó alá vonult' hazánk három színével kérkedő több zászlók kíséretében. I tt  a’ tömeg népség 
tatos figyelme közben az életbe lépendő uj törvényczikkek ’s más köz levelek olvastattak föl; 
ókét az öröm-kábította sokaság lelki ihlettséggel végig hallgatván , — szabad hazája, nemzete, 
i királya, ’s honatyjaiért az egek ura zsámolyához nagy éljenzéseket röpitött föl. — Mik tör- 
ntek azután ? szónoklatok, békitő összetartásra buzditó szónoklatok. A’ nép kevés időre haza 
múlt, többen egyóra felé dél után a’.kereskedelmi casinó nagy teremében telepedének le, 
egrendelt ebédjöket elköltendők.

Estvefelé magány tisztelgések tétettek. Az iskolák fólkerestettek, hol is értem a’ refor- 
átát. K. H. L. oktató üdítő beszéddel fogadá a’ szüléket, ifjakat ’s gyermekeket, tárgyalva a’ 
ívelést, melly is, mint mondá, ,,teremthet csak hő embertársakat, barátokat, szüléket, polgáro
lt“ , mellyet városi jegyző H. I. szokott ékesen szólásával cserélt be, szinte tárgyalva a’ nevelést 
hozzá kötve azon tervet : „miszerint a’ gyermekkorától fogva erősitett karok szilárdabbak le
in, kívánja ’s buzdítja a’ lakosokat, hogy testgyakorló intézet állittassék föl iskolánkban.“ — 
Testgyakorló intézet! úgy van , mentül előbb“ !! ezt visszhangozó a’ nép lelkesedéssel, minőt 
:entes , alapja letétele óta nem tanúsított. — Istenünk!! tedd az igét testté!!! 1

Az összetartás estvére parancsoló a’ világítást, és meglett a’ világosság. A’ reform, iskola, 
ílly is legszebb téren emelkedik, és a’ vendégfogadó, hol is a’ kereskedelmi casinó tanyáját 
rtja, legszebben mutaták külsőleg honfias hő érzelmüket. Ez estvén színházunk is volt, mond- 
tom, az eddigiekről ítélve, derék színészeink vágynak , megfelelnek magasztos rendeltetésök- 
k , jól játszanak , mértékletes , józan, szelíd életűek. úgy is kell uraim, az erkölcs koronáz!!

Még egyet, hazánk nagy férfiai ! ha Szentesen a’ köznép maga viseletét nem láthatjátok, 
ózödjetek meg, hogy dicső törekvéseitekben e' mi lakos- ’s polgártársaink türelmetlenséggel 
m háboritnak! —Börduda hangjai is hatoltak az örvendő csoportozatok közül füleinkbe, és ime 
alföldi nép a’ nélkül, hogy nagy mértékben ittas, vagy goromba lett volna közöttök csak egy 
szelid szép dalaik kíséretében a’ duda sikitó hangján merengvén, igazgató bokáit a’ csárdás 

icz rendetlen mértékeire. Isten velünk!
S z a b ó  K á r o l y .



April 23. 1848.é r t e s í t ő .
Április első napjával kezdődő évnegyedes előfizetés

a p r i l i s - j u n i u s i  f o l y a m á r a
Budapesten 3 ft., postán küldve 4 ftjával pengőben elfogadtatok Pesten csupán
csak Länderer és Heckenast könyv-nyomdája ügyszobájában (Pesti Hírlap ki

adó-hivatalában) és minden kir. postahivatalnál.
A’ január-martiusi folyamból teljes számú példányokkal folyvást szolgálhat

Az Életképek kiadó-hivatala.

P e s t r ő l  Bécsbe  n a p o n k in t ,  Győ r r e l  kapcso l a tban .
Induláséra : reggeli 7 éra.

P e s t r ő l  Z i m o n y b a  minden kedden, lefelé Eszéken, fölfelé Titelen át.
„ „ minden pénteken, lefelé Titelen, fölfelé Eszéken át.
,, Orsó  v á r a  minden vasárnap, Galacz és Konstantinápolylyal kapcso

latban az oláh részen.
„ ,, minden csütörtökön, Galacz és Konstantinápolylyal kap

csolatban a’ török részen.
„ O d e s sába  april 9- és 23-án az ugyanezen napokon Orsovába induló 

gőzössel.
Induláséra : reggeli 6  éra.

S zo l n o kb ó l  S ze g e d r e  minden kedden és pénteken reggel.
S z e g e d r ő l  S z o l nokba  minden vasárnap és szerdán reggel.

. Pe s t en ,  april 1-jén 1848.

Az első cs. k. szab. Dunagözhajózási társaság főügynöksége.

V asvári P ál arczképe
kapható Pesten

Emich és Magyar könyvárusoknál.
Ára 40 kr. pp.

A’ bejött öszveg forditatik a’ martius 
1 5 -ki emlékre.

CM unár Laura
(Ujtéren Burgnian-ház 2-dik eme

letében)
a’ legújabb Ízlés szerinti, részint Bécsból ér
kezett, részint maga készítette tavaszi és 
nyári kalapok, főkötők, gallérok ’s egyéb 
árukkal ellátott nőpipere-tárát a’ tisztelt nő
nem figyelmébe ajánlja. (18) (1)



JÓKAI MÓR POLGÁRTESTVÉRHEZ.

O lvastam  lelkes fólszólitásodat a’ honi fiatalsághoz. Magam alig tartozom 
többé ezen táborba, mert éveim száma alkalmasint túlhaladá az élet éj
nappal egyenlítőjét; ’s a’ kedély korán elvénült bennem, mint a’ mostohán 
ápolt növény, vagy a’ kora tavaszon gyökéren szakadt virág! — De illy 
rendkívüli korban —minők napjaink — a’ haza igénybe vesz minden szel
lemi erőt, ’s a’ törekvési czél szentsége, melly a’ hon boldogítása, egy
szersmind mentségül szolgál, ha a’ legcsekélyebb erő is munkára ajánlja 
magát, ’s fólszinre törekszik. — Ezért irok én is, ’s óhajtóm kedves pol
gártestvér ! fogadd szívesen e’ sorokat a’ távolból.

I tt ,  a’ szabolcsi kietlen Nyirség sivatag vidékén már tavaszszal rit
kulni kezd a’ mező, nyárban á’ fürj nem talál benne menedéket a’ tikkasztó 
nap heve, vagy a’ ragadozó ölyv szemei elől, ’s mire a’ kaszás eljő takar
mányt vágni róla, nem lel füvet a’ futóhomok sárga fátyola alatt!

Egészen illyen volt a’ század minden mélyebben érző kedély ’s sza
bad lélek fejlődésére. A’ nehéz szolgaság érzete már ifjúságában elölte te
nyészeti erejét, a’ férfikor magas gondolatit nyilt üldözés ölyvszemei alá 
helyezé, 's mikoron a’ gyümölcs-szedés gazdag korának el kell vala jön
nie : a’ szellem meddő virágokat termett, ’s a’ szabad gondolat vétkes tét
lenség, vagy hamis titkolódzás gyászfátyola alá kénytetett rejtezni!

Most új század küszöbén állunk, — a’ világ új fordulópontra jutott; 
’s a’ vén Európa vedleni kezd az eddigi ocsmány szolgaság ’s elnyomott 
igazság hazug mázd tolláiból, hogy mint megújult ifjú visszafoglalja első- 
szülöttségi helyét a’ világrészek között, mellyről egyik fiatalabb testvére 
által már-már le vala szorítandó.

Es minő dicső új korszak nyílik Magyarország számára !!
Ezentúl csak két nagy eseményt fog a’ magyar történetirás említeni: 

az országfoglalást Almos ősvezér alatt, — ’s az 1818-diki országgyűlést 
legjobb fejedelmünk V-dik Ferdinánd alatt. Es e’ képnek olly sok hason



latossága van egymással! — Almos ide vezérlé őseinket, ’s az országhó- 
dítást Árpádra bizá: — Y-dik Ferdinánd jóváhagyd Magyarország újjá
születését , ’s a’ nagy munka bevégzését István nádorra bizá! A’ hét ve
zérek , Árpád táborának dönthetlen bajnoki voltak Pozsonyban átváltozott 
alakban, de nem változott honfibuzgóságban ’s kitartásban! Azok egy ország 
hódítására indulának, — ezek a’ haza ujjáteremtését szándokolják.— 
Árpád az új haza szélén Munkácson mondd k i, hogy e’ földet meg kell 
hódítniok; — ’s István nádor a’ régen birt haza szélén Pozsonyban mondd 
ki, hogy Magyarországnak újjá kell teremtetnie! A’ daliás sereg meges
küszik élni, vagy halni Ősei örökségéért; — ’s mi szent lelkesültség hevé
vel esküszünk meg szinte, élni, vagy halni Magyarország újjászületéséért!!

Isten áldja meg e’ munkát olly dicső sükerrel, minővel egykor Árpád 
’s hatalmas seregének fáradalmit jutalmazd!!

Félszázada immár, hogy a’ magyar hajnaltámadat buzdító jóslatát 
ajkainkon hordjuk, ’s csak alig nehány napja még, hogy a’ csalhatlan reg
gellés koránycsillagát — a’ sajtószabadságot — üdvezelhetjük.

Eddigelé csak óhaj , sejtelem, buzgóság ’s ima volt újjászületésünk, 
most mint eleven csecsemő fekszik karjainkon.

Isten csodálatos utón vezérlé megszabadulásunkat! Immár napon
ként fogyott az igaz hivők serege nemzeti jövőnkhez, ’s szaporult a’ kár- 
örvendők ’s gúnyolódok varjusokasága. Az erős megingott bizalmában az 
elnyomott népek igaz istenéhez ’s a’ kétkedő idegen oltárokhoz vágyott 
szegődni, míg a’ gvenge kétségbeesve imádkozik vala.

A’ magyar alkotmány elvénült, mint Sára Ábrahámnak neje, ’s 
hogyan várhattunk volna tőle vidor örököst?

És mégis — isten új csudát mivelve megtermékenyítő a’ vén anyát, 
’s ez gyönyörű örököst szült — Magyarország függetlenségét!

Vigyük őt keresztségre — a’ népek köztestvéri szeretete Jordánába, 
’s a’ szabadság mint keresztelő sz. János tartsa őt a’ sz. vizre!

Most a’ gyermek jövőjét isten kezeinkbe adá, ’s figyelnünk kell, ne
hogy akár majomszeretetből nyomorékká csigázzuk, akár önösségünk 
miatt gyűlölt testvérré tegyük őt a’ népek nagy családéban; vagy kába 
nevelésünk által saját kezeinkkel oltsuk beléje a’ kora szétbomlás, vagy 
elkorcsosulásnak méregmagvait.

Azért figyeljetek a’ nagy és szent igazságokra, mellyeket isten min
den jámbor embernek szivébe Írott, ’s annyi ezred óta kiván megmagya
rázni a’ t ö r t é n e t í r á s  hatalmas szavával!

Ki a’ történetirást megveti, istennek kijelentését dobja el magától!
— Minden nép isten megbízottja e’ földön teijeszteni az emberiség 

örök igazait. A’ ffanczia nép a’ megváltó — igyekezzék a’ magyar első 
apostola lenni!

— Az emberisé«; szent és sérthetetlen mint az isten, — kivel szel- 
lemileg egy és ugyanaz. Szent, mert egyeteme a’ földön élő embereknek, 
’s ki ellene vétve az egész emberiség fennállása ellen tör, az önmagát so-
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dórja be a’ végromlás örvényébe, melly őt elveszti. Sérthetetlen, mert 
egyedüli kútforrása a’ társalmi végetlen jóságoknak. Igazai egyek az emberi 
társaság alapjával, ’s jogai elvitázása barommá sülyeszti az embert, minőt 
isten nem akarhatott teremtése koronájául alkotni.

Azért mindenek előtt féljük az emberiség igazait legcsekélyebb haj
szálban is megsérteni!

— A’ népek testvérek származásban, legyenek azokká szeretetben is. 
Ha egyesülnek , ki meri őket megtámadni ? A’ seregbe gyűlt oroszlántól 
irtódzik a’ legvérszomjasb vadász is. He ha elszakadoznak, a’ lesben álló 
vad megejtheti őket mind.

Le a’ gyűlölettel, melly eddigelé a’ népek közé kigyófejként tolako
dott. Csak a’ zsarnokok hazugsága az, hogy a* népek egymást gyűlölni 
hivatvák, mert félnek a’ népek egymás közti barátságától! Lehet-e nyelv
különbség tiltó fala a’ sziveknek? A’ hangok változékonysága miért ron
taná meg szükségkép a’ lelkek egygyéolvadását ? ! A’ külön nemzetiségek 
iránti ellenszenv olly előítélete korunknak, minő volt régibb századokban 
az arczszin különbsége. Esz és míveltség előtt meg fog szűnni ez is, mi
ként e’ két hatalmas fegyver kiirtá amazt.

És a’ magyar legyen barátja, testvére minden népnek; ellensége csak 
annak, ki szabadsága ellen tö r!!

— Az ember egyelőnek születik. Isten ennek ellenkezőjét nem akar- 
hatá vala, másként nem lenne végetlenül igazságos! Hatezer esztendő óta 
hirdeti ezt a’ sz. természet, ki mindenkit egyaránt tehetetlen csecsemő
ként léptet be a’ nagy világba, ’s egyenlőn öntudat nélkül küld el e’ föld
ről.— Van-e paraszt vagy nemes, szegény vagy nagy úr a’ testi fájdalom 
előtt? Fölkaczag-e egyik attól, mi a’ másikat keserű sírásra fakasztja? — 
És nem egyenlők-e gyönyörérzékeink is, mellyek üdvet árasztanak úgy 
a’ földalatti üreg lakójára, mint a’ toronymagasságu palota dölyfós urára?! 
A’ biborköpenyt és nemesi kardot vétkes uralkodási vágy, ’s bűnös ha
szonvadászat készíteték, mellyek az emberi nemet úr és szolgára osztá
lyozva, pártoskodást kezdének isten ellen , ’s öszveesküvének az emberi 
egyenlőség ellen!

E’ harcznak meg kell szűnni! Két ezer év óta küzd vele az emberi
ség nemesb része, ’s ma már végkép szakadozni kezdnek hadsorai, hogy 
elpusztuljon e’ földről. — Minden nagy ember ’s nemes szív e’ küzdők élén 
áll. A’ Krisztus az egyenlőség hirdetésével váltá meg az emberi nemet a’ 
sátán körmei közül; — ugyan evvel fogjuk magunkat a’ földi szolgaság 
börtönébül kiszabadítni!

Azért hirdessük az emberegyenlőség nagy elvét mindenfelé, ’s esküd
jünk zászlaja alá, mellynek győzelme végetlen áldást hozand e’ föld, ’s e’ 
haza lakosaira!

És végre:
— Minden ember legyen igaz testvére társának. A’ föld mindnyá

junkat egymás szomszédjává teszen, a’ szükség barátokká kénytet szövet
kezni , ’s tegyen a’ szeretet köztestvérekké.

3 3 *
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Az ember isten és természettől nyilván társaságra van teremtve, mert 
az, bogy él, már kéttagú családot föltételez. A’ többi állatok csak páro- 
sulás idejére vannak társaságba szorítva —• az ember egész életére. A’ 
ragadozó madarak megtollasodva bátran elhagyhatják anyjukat, mert kör
meikkel biztosan beszerzendik élelmi szükségeiket; a’ nyúl, ha már fut
kosni tud — az egész mezőn nyer táplálékot; ’s a’ nőstény farkas elvál 
fölnőtt fiaitól, mert prédát maguk is nyerhetnek.

De az ember minden perczben társára szorul; ’s elkülönözve magát 
alig védheti a’ férgek ellen , míg egyesülve uralma alá keríti az egész 
állatországot. — Sőt úgy látszik, a’ társalmiságban leginkább mutatja a’ 
természet az ember fensőségét minden más állat fölött. Minél inkább kö
zelít valamelly állatfaj a’ társalmisághoz, annál miveltebb, ’s jobb erköl- 
csiségében. — A’ mai házi állatok vadon magányosságukban mind raga
dozók voltak. A’ bérezi sas, tigris, és a’ csikós hiéna, kik csak a’ páro- 
sulás kevés perezére egyesülnek — legvadabbjai az állatfajnak. A’ társa
ságban lakozó galamb, vagy a’ tartásban együtt maradó gerle már a’ sze
lídség ’s jóság jelképei. Az örökösen együtt lakozó hód pedig legmester- 
ségesb lakot tud magának rakni, ’s szelíden él egymást között I stb.

De az emberi társaságnak mindenkép alkalmazottnak kell lenni 
nemcsak szükségeinkhez, hanem teremtésünk eredeti czéljához is , raelly 
józanon más nem lehet, mint egymás kölcsön boldogitása. Testvérekké 
kell szövetkeznünk, nemcsak mivel egyedül így lehet életünket fentartani, 
de egyesüljünk, hogy egymást minél nagyobb boldogságra segíthessük.

Le a’ gyülölséggel, párt3zellemmel és irigységgel, melly eddig nem
zetünket annyi ízekre tördelé. A’ magyar önállóság hatalmas koronája alatt 
forrjunk egygyé mindnyájan, ’s az annyiféle zászlók helyett tűzzük ki 
egyedül a’ magyart, mellynek egyik oldalára ez legyen írva: közszabad
ság; a’ másikon: testvéri egyesülés örökre!!

ÁBRÁNYI EMIL.

CAPO DI PESSARO.
(Novella. — Vége.)

— Te itt, uram ? . . Hogy jöhetsz te ide?
— Légy nyugodt, Fra-Pilato. Hogy érzed magad?
— Ki hozott engem ide ?
— Ne gondolj vele. Itt vagy, és vége.
— Te engem ápolgattál, uram?
— Meglehet. Azonban érzesz magadban erőt arra, hogy felkelj ?
— Felkeljek, uram?
— Kisértsd. Add ide karodat.
— Fra-Pilato ámulatában, a’ mi vele történik, gépileg engedelmes

kedett a’ herczeg- vörösruhás titoknokának.t O
És mig feküdt, sokkal gyengébbnek érezé magát.
— Tudnál járni?
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— Talán igen. Pillanatonként érzem az erőt tagjaimba visszajönni.
— íme, vedd még ezen szert. Idd ki fenékig, azután erőd teljesen 

viasza fog jönni. Nem lesz semmi bajod, csak arra vigyázz, hogy sebeidet 
meg ne sértsd.

Fra-Pilato a’ gyógyszert megitta, mire azonnal nevezetes könnyeb
bülést érzett magában.

— De, uram . . . szólt Fra-Pilato — mint háláljam meg ennyi jósá
godat? Tán csalnak az én szemeim? Te nem lehetsz a’ vérengző Medina 
Celi titoknoka.

— Meglehet, de most nincs időnk erről beszélgetni. Hallgass meg, 
mit mondani fogok.

— Parancsolj, uram.
— Ha nyugodtan és férfiasán tudod magadat viselni, ha igyekszel 

mérsékelt lenni, erődet szenvedélyeskedéssel nem pazarlód, még ez éjjel 
megláthatod menyasszonyodat.

— Hogyan?
— Csak nyugodtan. Azalatt, hogy kábult álomban öntudat nélkül 

feküdtél, nagy és váratlan események adták elő magokat. A’ herczeg a’ 
megtámadás után alig tért meg falai közé, midőn a’ villámként terjedő 
hírre Abrenunzio kapitány ötszáz fegyveressel legott a’ vár kapui alatt ter
mett. A’ kapus már régóta párthíve volt a’kapitánynak, ’s a’ banditák be
rontottak. Tudod, miként a’ láva, midőn valamelly házba ömlik., elfoglal 
minden űrt. Abrenunzio nehány perez alatt Medina Celi ura lön. Az őrizet 
egy része elesett, a’ másik megadta magát. Anunziata meg van szabadítva. 
E' pillanatban a’ kapitány a’ herczeg felett itélőszéket tart, ha tehát erőd 
el nem hagy, ’s e’ pillanatban elindulsz, még jelen lehetsz, midőn Media 
Celi herczeg saját várában fel fog akasztatni.

— Nem álom ez, uram ?
— Vigyázz, még a’ mit mondok. lm e’ papirtekercs. Ez téged fog 

illetni, Fra-Pilato, téged és örököseidet, kik a’ király kegyéből a’ Mal- 
voglio nevet fogják mindörökre viselni. Ezen iratot ágyadba a’ párna alá 
teszem. Ha visszajöttél, tartalmát elolvashatod, most menj, vedd fegyve
redet , ’s zárd be az ajtókat.

A' titoknok a’ papirt a’ párna alá rejté, ’s az ajtón kiindult.
— Még egy szót, uram.
— Csak hamar, Fra-Pilato.
— Miként hálálhatom meg ennyi jótéteményedet?
A' titoknok megállóit ’s félig kiáltó hangon felelt:
— Fra-Pilato! Nekem hálára nincs szükségem. Alkalmad sem lenne, 

mert engem többé nem fogsz látni. De nem is tartozol nekem hálával, mert a5 
mit tettem, nem azért tettem, mert szeretlek. Én nem szeretek senkit, nem 
szerethetek senkit, az én lelkemben egyedül csak a’ gyülölség lakozhatik.

E’ szavak után a’ vörösruhás férfi kiment az ajtón. A’ zár csattanása 
után a’ ház felett metsző szél süvöltött el, ’s a’ lépcsőkön a’ lemenő kopo
gása legkevésbbé sem hallék.



Fra-Pilato fegyveréhez nyúlt. Bezárd háza ajtaját ’s csodálatos ven
dége utasítása szerint lépteit Medina Celi felé irányzá.

Félóra kellett, míg megérkezett.
A’ banditák Malvoglio Anunziata vőlegényét örömkiáltások között 

fogadák.
Az ifjú Anunziata ’s a’ kapitány után kérdezősködött, de azon 

pillanatban a’ vártemplom harangja megkondult.
— Jönnek, mondák lassan a’ banditák.
A’ kastély kapui két szárnyra nyiltak meg, miként ünnepélyeken 

szokás. És legmélyebb csenddel a’ várudvarra le a’ lépcsőkről egy gyász
menet közeledett. Elől kivont karddal Abrenunzio kapitány, egy magas 
férfi, ősz hajazattal: szemében komolyság és ellentállhatlan hatalom. A’ 
kapitány után jöttek a’ banditák alvezérei. Ezután megkötözve páronként 
a’ herczeg szolgái. Szabadon csak azon halvány ilju, ki a’ herczeg golyója 
elibe a’ Malvoglio háznál feltett kalappal állott. Az ifjú nem állott ugyan 
a’ banditák közé, azonban Abrenunzio a’ jelességet az ellenségben is mél
tányolni tudta. Az ifjú után : feldúlt hajazattal ’s hátrakötött kezekkel 
maga a’ herczeg következett. A’ banditák szilaj phantasiája szerint a’ her- 
czegnek a’ legfényesebb öltönyöket kelle magára venni, ezen kivül rá 
akaszták az aranygyapjas rend nyaklánczát, ’s a’ templariusok vörös ke
resztjét. A’herczeg lassan és határozottan lépett. Alakja maga volt a’meg- 
törhetlen kevélység, ajkain mindvégig a’ legkihivóbb dacz és megvetés 
kifejezése.

A’ menet útját a’ vár tömloczei felé vette. Ott, hol a’ tengerből fel
kelő sziklacsúcson a’ legmagasb rovátkos torony emelkedik, azon szikla 
keljében hosszú folyosó után széles terem nyílik. A’ terem közepén áll egy 
tömérdek vastagságú oszlop, melly roppant erejével a’ magas tornyot fen- 
tartja. Az oszlopból szemközt a’ bejárással két vasrúd állong ki.

A’ gyászmenet leérkezett. A’ személyzet körülfogá az óriási szirt- 
hengert. Csend volt, a’ vár harangja tompa ütésekben hallék ide, a’ lel
kész a’ legmélyebb hangon rövid imádságot mondott el.

A’ kapitány intett. Egy perez, ’s Medina Celi a’ kiálló vasrúdon egy 
kötélen függött.ÖÖ

Renato Malvogliot e’ jelenet a’ kedves emlékezetek tengerébe lát
szott ragadni.

— íme, eccellenza, ez a’ dolgok menete Siciliában. A’nemesség tör
vényt hoz a’ banditák ellen. A’ banditák pedig szövetséget kötnek a’ nép
pel. Ez, eccellenza, Sicilia alkotmánya.

Azon perezben, mellyben Medina Celi lelke elszállt, marchese Macchia 
hálóteremében egy asztalon hatalmas kézütés történt.

A’ marchese felrettent mély álmából. A’ terem tökéletesen sötét volt, 
az ablakok vastáblai erősen le valának zárva.

— Van itt valaki?
— Igen, én vagyok, Macchia.
— Te? . . . Medina Celi . . .
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— No’s, hát ki lehetne más? ki merné kivülem a’ hatalmas Macchia 
marcheset álmából felriasztani ?

A’ herczeg itt iszonyatosan kaczagni kezdett.
— Te nevetsz olly rémitően, herczeg ?
— Mit nevezesz te rémítőnek, Macchia? Éjjel a’ kastély csendes, a’ 

teremek viszhangosak, minden szó tízszerezve hallik. Gyujtasd meg a’ 
lámpákat.

A’ marchese megrántá csengetyűje húzóját. A’ várat keresztül sivítá 
a’ felhivó hang. A’ távolabb részekben mozgalmak történtek, míg egy
szerre a’ terem ajtaja megnyilt, ’s lámpát tartva kezében Anafesto megje
lent. Az ifjú komoly volt. Egészen feketébe öltözve, nyakáról azon fehér 
kendő folyt alá, mellyen sebesült kezét hordozá. — Csendesen lépett ’s 
szabálytalanul, ’s az ajtónál inkább elenyészni, mint kimenni látszott.

Kün a’ hegyeken vad szél dühöngött, a’ tetőkön a’ keresztek és vas
vitorlák csikorogtak, mint mikor a’ fekete és szakadozott borúlátók min
denfelől a’ tengerekre rohannak, hol összegyülekezve a’tengervész szomorú 
drámáját adják elő. — Az eső szakadt, mintha olvasztott ólom csörgött 
volna le a’ magasból. A’ vastáblák rezegtek, a’ vár alapjaiban látszott in
gadozni.

A’ marchese szemeit torié.
— No’s, Macchia, eszmélsz már?
— Igen, herczeg. — Ezennel szolgálatodra leszek.
— Nem tartod különösnek, marchese, hogy ezen órában látogatlak meg?
— Tudod, hogy bármikor szivesen látott vendégein vagy.
— Te pedig páratlan házi gazda.
— Van valami kívánságod ?
— Igen, marchese. Kelj fel, öltözködjél és jöjj.
— Hogyan, herczeg? Menjek? És hová?
— Marchese ! Mi eddig ezen kérdést soha sem tettük egymásnak.
— Igazad van, herczeg. Engem megpirítottál. De ebben az időben!
— Micsoda időben ?
— Illy iszonyú fergetegben!
— Fergetegben ? Te tán még álmodol ?
A’ herczeg az ablakhoz lépett ’s egy vastáblát megnyitott.
— Minő fergetegről beszéltél? Nézz ki. Az év legszebb éje van. Alig 

süvöltöz egy kis szellő. A’ tenger felett e’ sziklán csendesebb idő nem is 
lehet.

— Valóban, úgy van. Csendes idő. Mi lelt engem, hogy az imént 
hallottam, mintha a’ vihar. . . .

— Eszmélj fel, ’s ne aludjál.
Két szolga jött be, ’s a’ marcheset íelöltözteték.
— Nem történt nálad valami ?
— Mit értesz te ez alatt?
— Lefektemben azt mondák nekem, hogy a’ rabló Abrenunzio ez 

éjjel engem vagy téged meg fog támadni.
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— Ha tetszik neki, ám tegye. Ha ez az ember azt hiszi, hogy vaskapui
mat betörni, sziklatornyaimat eldönteni olly könnyű, mint a’ templomban 
ünnepélyek alkalmával zsebeket metszeni — jöjjön, próbálja meg: Medina 
Celi, vagy Macchia, mindig ott fog lenni a’ Capo di Pessaro szikláin.

— Készen vagyok, herczeg. Parancsolj velem.
— Jöjj velem. Tudod, marchese, mi egymás nélkül úgy sem lehe

tünk soha. Ha én pohár között azt mondom neked: sokáig élj vendégem, 
Macchia, te mindig azt feleled : Együtt haljak meg veled, Medina Celi. 
Es viszont. Minket nem érhet sem öi'öm, sem szomorúság, a’ nélkül, hogy 
híven ne kivánnánk megosztozni. Most is ezen eszme vezérelt ide. Egy lát
vány, nagyszerű látvány. Iszonyatos látvány , Macchia. Árulója volnék 
félszázados barátságunknak, megszegném ezerszer adott szavamat, ha e’ 
látvány élvezetétől téged megfosztani képes volnék.

— Miről szólsz, Medina Celi ?
— Engedd meg, hogy meglepjelek vele.
— A’ mint akarod.
— Hajszálaid fel fognak állni.
— Ah, ah!
— Ma fogsz engem igazán megismerni.Ö O g o
— Mondhatom, átkozottan felcsigázod kiváncsiságomat.
— Azért, ha úgy gondolod, siessünk. Számodra is hoztam lovat. 

Gyönyörű állat, marchese. Te engem párbajra hivsz, ha egyikét nem akar
nám neked eladni.

Lementek. Egy szolga fáklyát vitt elől.
— Hol vannak azok a’ lovak ?
— Nem látod, ott a’ fal mellett.
— A h, valóban. A’ fáklya sérté szememet. A’ lovakat ollyan formán 

láttam, mint valami feketeséget a’ falon.
— Tekintsd meg ezt a’ két állatot. E’ tiszta fekete két mént. Mint 

tükröződik vissza szemében a’ fáklya tüze. Lehellete perzseli az éji hüs 
levegőt. Nézd kevélységét, délczegségét. Előre megmondom, hogy én 
csak ezer aranyon vettem, mert félek, hogy te tíz ezeret Ígérnél érte.

— Csodálatos állatok, herczeg. Nem ismerem a’ faját.
— Orosz ló. Nézd a’ széles homlokot, a’ nehéz főt, idegen alakját, 

erős lábait, nagy füleit, ’s száz más tulajdonit, mellyek a’ mi lovainkban 
valódi hibák és éktelenségek volnának.

Lóra ültek, a’ vár hídja leeresztetett ’s a’ herczegek Medina Celi 
felé lovagiának.

Es a’ csendes éjben, a’sziklás utakon sajátszerűleg hallatszott a’ siető 
lovagok egyhangú dobogása.

Egy kis hidon kelle keresztül menni. A’ két lovag itt bevárá egy
mást, a’ marchese a’ herczegre pillantott.

— Még nem is dicsértem meg, herczeg, új ízlésű öltönyödet. Pedig 
otthon észrevettem. Tudod-e herczeg, ezen tiszta fekete ruha, minden fény 
nélkül, gyönyörű eszme tőled. Még tollad is fekete.
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— Nagyon hízelgő rám nézve , ha ízlésem a’ tieddel találkozik.
Azután a' két lovag folytonosan egymás mellett ment.
— Még egyet, herczeg. Te ma semmit sem mondasz nekem, ha csak 

nem kérdezlek. Hogy viseli magát váradban a’ kis fogoly ? Nemde sokkal 
engedékenyebb a’ kis bohó, mint előre gondoltuk?

— Valóban, marchese, nem tudom. És ha nem említenéd, eszembe 
sem jutna. Eljöttemkor azon hírt vevém róla: hogy megőrült.

— Megőrült ?
— Titoknokom mondta.
— Megőrülni szerelemből? Egy pórleány! Nem lep meg ez téged 

herczeg ?
— Neked igazad van.
— Ez igen érdekes lehet. Egy őrült leány, ki azonkívül ollyan szép. 

Ez olly ábrándszerűleg szép lehet.
— En is tökéletesen egy véleményben vagyok veled. Azonban, mit 

mondasz lovaimra ? Nem voltam túlzó dicséretükben ?
— Épen nem. Csodálatos két állat, az enyém minden léptére külö

nösen vigyáz, mindent észrevesz, mindenre készen van — mintha gondo
latimat is értené.

Fél óra után a’ két lovag Medina Celi udvarán szállott le. A’ her- 
czegeket sürgő szolgák vevék körül, kik őket leemelek, a’ lovakat pedig 
elvezeték.

Az udvaron a’ kastély világított ablakitól mindent tisztán lehete 
látni. A’ herczeg vendégét karon foga.

A* két arcz közel jött egymáshoz.
— Herczeg . . .
— No’s?
— Egészen elámulok rajtad. Hirtelenében olly rémületes vénnek lát

szol. Szemeid egészen beestek. Tökéletes halott színed van.
—Es neked szinte, marchese. Csodálom azonban, hogy okát nem talá

lod el. Lásd, a’ világosság azon ablakokról jön ránk. Az üvegek színesek, 
s valószinűleg egy zöld karika árnyékában állunk.

— Hova akarsz vezetni ? . . .
— Jer, és ne kérdezősködjél.
A’ herczeg előre ment. Megkerülék a’ kastély bal szárnyát, ’s ott, hol 

a" tenger feletti részen a’ bástya inkább a’ szikla kiidomítása, mint épített 
fal — egy torony alján egy vas ajtó elibe érkezének.

Az ajtó előtt meghajtott fővel két szolga állott, egyiknek kezében égő 
fáklya vala. A' fáklyát a' herczeg magához vévé, ’s a’ szolgáknak távo
zást intett.

— Hogyan, herczeg, ide akarsz engem vezetni?
— Ott vár rád a’ nagy meglepetés.
— Megölsz a’ kíváncsisággal.
A’ herczeg kinyujtá kezeit — a’ rozsdás vasajtó csendesen, minden 

zörrenés nélkül engedett.
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Beléptek. Előre a’ marchese, utána a’ herczeg, ki maga után az ajtót 
gondosan látszott behúzni.

A’ fáklya a’ folyosón végig hosszú fénysugarakat ’s mozgó árnyakat 
vetett — a’ folyosó vége sötét űrbe enyészett el.

A’ marchese összehuzá szemöldjeit, ’s merően nézett a’ távolba; 
várva azt, míg a’ herczeg az ajtóval eligazodik,’s a’vezetést folytatni fogja.

— Be akarod zárni, herczeg ?
Semmi válasz.
A’ marchese visszafordult — és a’ herczeget sehol sem látja.
A’ fáklya a’ folyosó sziklafalai közé egy hasadásba volt tűzve.
A’ marchese első meglepetésében nem tudta, mit gondoljon. Olly 

összeforrott barátság mellett, mint az övék volt, az árulás még eszébe sem 
juthatott. Azt gondolta: hogy a’ herczeg visszament az ajtón. Oda lépett, 
megfogá az ajtó közepén levő vas rostélyozatot, ’s azt rázni kezdé. Az ajtó 
szilárdan állott. A’ nehéz lakatok csak úgy kongtak rajta. — Leikétől 
azonban még mindig a’ gyanúnak árnyéka is messze távol maradt. Előre 
ment, végig a’ hosszú folyosón. A’ fáklya itt már csak halvány világot vetett 
a’ falakra. — Előtte a’ sötét űr állott, mint sűrű ködlepte hely, a’ térmély
séget csak két messziről világító ablak jeleié. Ezen ablakok a’ szikla olda
lába vésve, a’ tengerre szolgáltak. Yas rostélyaikon keresztül látszott az 
éj, melly a’ hely sötétségéhez képest a’ legszebb alkonyat világa volt. A’ 
marchese tovább lépni nem mert, a’ sötétség egyszersmind tátongó mély
ség alakját vévé fel.

Visszajött. Még egyszer megrázá a’ vasajtót, ’s meggyőződött arról, 
hogy a’ herczeg erre olly hirtelen ki nem mehetett. Előre kellett mennie. 
Kezébe vette az égő fáklyát, ’s ismét ott állott a’ széles üreg torkánál.

És hosszú ideig vizsgálódva néze az üreg mélyébe. Szemeit azonban 
a’ közel fáklya vakító világa szerfelett sérté; hátra tévé kezeit, arcza 
árnyék alá jött, a’ fáklya sugári pedig ellövellének a’ távolabb pontokra. 
Úgy állott ott, mint ki a’ sziklák mélyében a’ nevezetes barlangokban fel
néz és bámulja a’ természet-alkotta boltozatokat. — A’ tárgyak, mint 
vaksötét éjjel partokhoz a’ hajó, csendesen és zaj nélkül helyökre érkezni 
látszának.

Ekkor pillantá meg a’ marchese a’ herczeget.
Ott állott mozdulatlanul a' sziklafal mellett. — Ruházata fényes volt 

és gazdag, miként a’ nemesek az udvarnál szoktak megjelenni.
És meredett állásában a’ herczeg olly szokatlanul magasnak látszék.
A’ marchese előlépett — és mintegy szellemileg ihletve a’ végzettől, 

melly őt itt várta, teljes komolysággal.
A’ herczeg kötélen függött, nyakára a’ szorító kötél vörös vonalat 

húzott — arcza éktelen volt, ’s rendkívül eltorzított, megfordult szemeiből 
csak a’ véres erekkel átkúszált fehérség látszott.

Ekkor a’ marchese tagjait összeborzadni érzé — fázni kezdett . . . . 
a’ sziklák hidegségeikkel hozzá közelebb látszának vonulni. — Kezeiből a’ 
fáklya kiesett.
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Azt hitte, elméje tevékenysége e’ pillanatban meg akar szűnni; lélek
jelenléte elszállni, öntudata elenyészni látszott. — Minden, mi vele ma 
történt, a’ mit hallott, a’ mit gondolt, zavarosan egybefolyt.

Később azt gondolta, hogy álmodik — a’ herczeg neki mindig álmo- 
dásokról beszélt. — Álmodta, hogy viharos idő volt, álmodta, hogy 
Anafesto olly szomorúan ’s minden szó nélkül megjelent . . . álom volt a’ 
két fekete ló, mellyet ő úgy is falakról leváló árnyéknak nézett, a’ her
czeg szokatlan öltözete — azt hitte, hogy ágyban van, szolgái őt híven 
őrizik , a’ herczeg otthon , Anuniiata karjai közt , őt senki fel nem 
ébreszthette, a’ herczeg hozzá nem jöhetett, ő mindig meghallja, ha a’ ka
pus leereszti a’ vár hidját.

A’ fáklya a’ földön folyni kezdett, a’ láng terjedett, ’s terjedésével 
sebesebben emészté magát.

A’ marchese mint szobor állott; és szemeit merően a’ borzasztó 
látványra függesztő.

E’ látvány elevensége, ’s érzékeinek tevékenysége nehány pillanatra 
elszélesztének minden kételyt.

A’ legsötétebb eszmék ’s csodálatos lehetőségek kezdék őt ostro
molni.

Azonban a’ remény megtalált még újabb magyarázatokat.
A’ marchese arra a’ gondolatra jött, hogy : ő meg van őrjülve.
Neki ez most nem először jön eszébe, ő már többször félt e’ lelkibe

tegségtől. Ki tudja, hát ha az őrjülés perczei alatt az őrjültek illy világosan 
látnak — és midőn elméjök világa ismét visszatér, mindenről megfeledkez
nek? Ki tudja, ő most tereméiben egy karszékben ül, orvosa kezeit fogja, 
és szemeibe néz — arczvonásain semmi változás sincs, csak szemei néznek 
határozatlan pontok felé. — Ajkai gépileg mondanak ki nehány szót, 
mellyet, ha eszére visszatér, kíméletből elhallgatnak előtte.

E’ vad képzelmeiből a’ vasajtó dörrenése ébreszté fel.
A’ börtönőr, világot látván a’ tömlöczajtó rostélyzatán — a’ dolgot 

bejelentő a’ kapitánynak.
A’ banditasereg nagy kíváncsian azonnal lejött.
Elől Abrenunzió kapitány , jobbról az őr, balról a’ tömlöcztartó.
A’ lakatokban a’ kulcsok forogni kezdtek.
Abrenuzió a’ tömlöczőrhez fordult.
— Van-e a’ börtönnek más bejárása ?
— Nincs kapitány.
— Fejeddel játszol, ha igazat nem szóltál.
Ezután az őr felé fordulva mondá:
— Itt az ajtón senkit sem láttál bejönni ?
— Nem, kapitány. — E’ helyről nem mozdultam. A’ zárak ’s mind 

a’ három lakat zárva van, ’s a’ mint a’ világot megláttam, azonnal bejelen
tettem neked.

— Menjünk be.
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A’ sziklaüreget fáklyafény borítá el, a’ banditák nagy kíváncsian 
tolakodának . . . egymásután.

Marchese Macchia mozdulatlanul ’s szemmeresztve nézett a’ bejövökre.
— A’ marchese . . . susogák mindnyájan. . . .
Abrenunzio visszafordult.
— Az ő r, vagy a’ tömlöcztartó , egyik mindenesetre vétkes.
Azok bátor lélekkel feleiének a’ kapitánynak :
— Nem, kapitány, én nem vagyok vétkes. . . .
— Ha az őr aludt volna.
— Nem, kapitány.
— Vagy a’ tömlöcztartó tudta nélkül titkos bejárás van.
— Bizonyos vagyok benne , hogy nincs, kapitány.
— Meg fogom vizsgálni — addig pedig azt hiszem, a’ marchese 

lesz olly kegyes, ’s nekünk e’ talányt megfejtendi.
A’ marchese nem felelt.
— Vigyázz marchese. Daczoddal mit sem használsz.
Semmi válasz.
— Akkor kihallgatlanul foglak elitélni. — Hóhér, vedd által ezt az 

embert ’s teljesítsd kötelességedet, ő a’ tied. —
E’ perczben a’ tömeg közöl egy hang jött a’ kapitány fülébe.
— Kapitány. . . .
— K i az?
— Kapitány , én vagyok.
Fra-Pilato volt. Anunziata Malvoglio vőlegénye. . . .
— Mit akarsz ?
— Kapitány, engedd őt egy pillanatra nekem át. Én meg akarok 

vele víini.
A’ banditák az ajánlatra kellemesen valának meglepetve.
— Ha akarod , nem bánom.
És az ifjú szemközt állott a’ marchesevel.
— Macchia védelmezd magad.
Az megszólalt és lassú, mély és vontatott hangon feleié:
— Ha megtámadsz, rabló, védelmezni fogom magamat.
— Nem, marchese, húzz kardot — te engem megsértettél, illő, hogy 

elégtételt adj.
A’ marchese nem felelt.
A’ banditák susogni kezdtek.
— Fél . . . bizonyosan fél. — Nem akarja, hogy halála előtt vitéz

ségének híre alá szálljon.
A’ gondolat a’ marchese előtt igen kihívónak látszék és felelt :
— Ha három napot adtok élnem , meg fogok vívni e’ kérkedővei.
— Most kell! kiáltának a’ banditák.
— És miért csak három nap múlva ? kérdé a’ kapitány.
— írni fogok ő felségének. Ajánlani fogom ezen ifjat, ő felsége ked

vemért őt nemessé fogja tenni, akkor kardot húzok előtte.



Mindnyájan elámulának.
— Es különben nem?
A’ marchese nem felelt.
A’ kapitány intett. — Csend lön.— A’ vár harangja megkondult, a’ 

lelkész a’ legmélyebb hangon rövid imádságot mondott el. — Egy perez 
‘s Marchese Macchia a’ vasrúdról egy kötélen függött. —

Itt a’ történetnek vége lön.
— Még egy szót, Renato Malvoglio.
— Parancsoljon , excellenza.
— Honnan tudhatni e’ történeteket, miután a' marchese ezt senki

nek el nem beszélte ?
— Excellenza, ez azon iratban volt meghagyva, mellyet Fra-Pilato 

ágya párnája alá tett a’ vörösruhás titoknok, ki, midőn az ajtón kiment, a’ ház 
felett metsző szél süvöltött el, ’s a’ lépcsőkön a’ lemenőnek kopogása leg- 
kevésbbé sem volt hallható — A- iratot Fra-Pilato elolvasta, bevitte 
Syracusába a’ püspökhöz , ’s a’ templomba akarta őrizetül tenni, azonban 
a’ templomban az irat az első éjjel megégett a’ nélkül, hogy a’ többi 
iratoknak baja lett volna. — Fra-Pilato boldogul élt Anunziatával. A’ 
származott Malvogliok pedig' a’ történetet firól fira az első szülöttnek 
elmondják.

És Abrenunzio?
Csendesen elfoglalta Siciliát, miután a' herczeg városában megerő- 

sité magát, — azonban foglalásainak a’ királyival kötött béke véget 
vetett. —

—Mit gondol Ön, szóla ekkor vendégem Kalocsay Sándor, lesz-e en
nek az elbeszélésnek érdeke ?

— Azt hiszem, igen , ha csak a’ kidolgozás nem nagyon rósz.
— Mindenesetre, uram, ha egy cyclust nyitunk meg, a’ többi job

bak előtt ez elsőnek megjárja^
PÁLFFI ALBERT.
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FELESÉGEM ÉS KARDOM.

Galamb van a’ házon,
Csillag van az égen,
Az én ölemben van 
Kedves feleségem ;
Úgy tartják szelíden 
Ringató karjaim,
Mint a’ harmatot a’
Rezgő fa lombjai.
Ha már megöleltem,
Mért meg ne csókolnám ? 
Csókokban nem szegény,
Nem is fösvény a* szám.
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Beszélgetünk is, de 
Az csak félig beszéd 
A’ másik fele már 
Csókokba olvad szét.

Nagy a’ mi örömünk,
Nagy a’ mulatságunk,
Gyöngynek is beillik 
Fényes boldogságunk!
De az én kardomnak 
Ez sehogy sem tetszik,
Ránk szemét a’ falról 
Mogorván mereszti.
Mit nézesz, öreg k ard ,
Ollyan mérgesen ránk?
Vagy golyhó, talán a’
Szerelemféltés bánt ?
Hagyd el ezt te , baj társ ,
Nem való ez néked,
H a férfi vagy, ne űzz 
Asszonymesterséget.

De meg nincs is okod 
Engemet féltened,
Hiszen ismerhetnéd 
Már feleségemet,
Ismerheted lelkét,
Ezt a’ ritka le lk e t,
A ’ minőt az isten 
Nem sokat teremtett.
H a szüksége van a ’
Hazának karom ra,
Téged saját keze 
Köt fel oldalomra,
Oldalomra köt, és 
Búcsúját így veszi:
Menjetek , legyetek 
Egymásnak hívei!

PETŐFI SÁNDOR.

MAGYAR NEMZETŐR DALA.
Süvegemen nemzeti szin rózsa,
Ajakamon édes babám csókja,
Ne félj , babám, nem megyek világra. 
Nemzetemnek vagyok katonája.
Nem kerestek engemet kötéllel ,
Zászló alá magam csaptam én fel;
Szülő anyám , te szép M agyarország,
Hogy ne lennék holtig igaz hozzád!
Nem is adtam a’ lelkemet bérbe,
Négy garajczár úgy sem sokat érne ;
Van nekem még öt-hat garajczárom —
Azt is ,  ha kell, hazámnak ajánlom.
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Felnyergelem szürke paripámat ;
Fegyveremre senki sem tart számot ,
Senkié sem — igaz keresményem :
Azt vegye hát el valaki tőlem !
Ollyan marsra lábam se billentem,
Hogy azt bántsam, a’ ki nem bánt engem:
De a’ szabadságért, ha egy íznyi,
Talpon állok mindhalálig víni.

ARANY JÁNOS.

MAGDUS ÉS A’ KÉT ÚR.
(Szomorú kép a’ múlt generatióból.)

Ha Szardanapál, szive hölgyeinek lágy karjain álmodozva, országa nap
paláról meg nem feledkezik: az assyriai roppant birodalom — talán? — ma is 
fenáll. — Ha Sámson , Izi’aél Herculese , Delilája selyem-kötényén álomba nem 
mélyed ; a’ Filisztheusok tábora alkalmasint homokba veri o rrá t, — ’s a’ kezé
ből kiröppent szamáráll, több életet olt e l , mennyit valaha szamár elolthatott.
— Ha a’ magyar hosszas álmot nem alszik: Mátyás kora korábban földerül.
— Ha az ungvári lunaticus orosz diák magneticai álomba nem szenderül; cho
lera ez évre nem jövendöltetik, ’s nem hordják rémitésünkre a’ borzasztó híre
ket onnan is , hol a’ bajnak híre sincs.

H a az apostolok a’ g e t s e m á n e  kertben álomra nem dőlnek; nem kese
rítik meg jó mesterök utolsó perczeit---- no de a’ jövendölések teljesedésre vá
rakoztak. — Ha dicső nagyapánk A ttila , arája mellett — mint becsületes ma
gyar vőlegényhez illik — ébren m arad; megmenti drága életvérét, melly szag
műszerén bugyogott föl, ’s ömlött alá hatalmas dörgésü hangja edényébe. — 
Ha aegyptus fekete k irálya, mélységes laethargiájában a’ hét kövér és sovány 
tehénről nem álmodik: Izrael fajtája nem fut ellensége torkába ’s nem kedveli 
meg az igénytelen vöröshagymát . . . .  és ha ez utolsó nem történik, nem lesz 
némelly fontos fejű magyar előtt olly iszonyatos rémördög az emancipatio.

Ha Endymion, Lathmusz barlangban el nem álmosodik ; Luna néni — 
úgy éjfél tájban — meglehet, mosolyra rángatná halvány arcza nyugalmas vo
nalait . . . .  Oh pedig, milly érdekes a’ mosoly egy nyugalmas arczon! azt 
csak azt érzé, ki először láthatá! — Ha Szilénus pater, — öreg paedagogusa 
Dithyrambus urfinak, soká nem horkol a’ sziklabarlangban; nem vetik hurokra 
a’ gonosz Szatyrusok (a’ kecskelábu angyalok) az ő fontolva-haladó lábait, ’s nem 
teszik csúffá, borostyán-füzérrel, borbibircsós homlokát. — H aM  o y e , a’ F  ó isten 
kedves mamája, nyomasztó álma alatt, fehér elefántot nem nyel el; Chinában 
és Indiában nem lennének olly drágák az istenített állat apróbb csontocskái.

Ha a’ nagy apostol eleibe — midőn feküdnék a’ lapos háztetőn — álmá
ban nagy mennyiségű béka nem bocsátkozik alá , fehér lepedőben, e’ szavak 
kíséretében „ ö l j e d  és  e g y e d “ ; — nem vagdaltatnak le kíméletlenül, hátulsó 
úszóműszerei a’ zöld bársonyban parádézó katonabókáknak.

Ha a’cannaei aranygyürűs hősök, a’kéj és szerelmi élvek között, a’ paizsok 
és katapulták mellől el nem dőledeznek ; Hannibálról nem beszél olly fennen 
’s Rómáról nem énekel olly pittyedt ajakkal a’ történet múzsája. — H a a’ ku- 
tyavérü kisasszony — Medúza — az Átlász hegy alatt el nem alszik; hiába 
borúi Perszeus fejére a’ Paliászadta láthatlan sisak , hasztalan villog kezében a’ 
Vulkán remekelte görbe kard ; — helyén marad az elménczkedéssel teljes fő . . 
ha, mondom, Medúza kisasszony el nem alszik : — Mauritániában ma is Átlász 
unokája tartja a’ korm ányt!. .. ’s mi legnagyobb nyereség lenne: nem bódo- 
rogna annyi kietlen fő a’ Hippokréne forrás körü l, ’s nem bámulnánk olly re
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meg ve Afrika mérges kígyóit, mellyek festményben is olly mérges-gyilkosán
merednek szemünkbe! ........Szóval — : a’ mély álomnak, sok nemzet és egyén
adta már meg árát!

--------És m égis: K á r t o s i  G á s p á r  és Z s a j t á r i  B o l d i z s á r  urak
nak jobb lett volna, ba 1815-dik évben , február 13-dikára virradón , egész 
éjen hortyogtak, és reggelig lélek sem jö tt volna belőjek! !! .. bizony jobb !! —

Ila  Bécs Magyarországhoz közelebb sétálna ’s a’ prókátorok per egyik 
végét a’ másiktól olly messzire nem to lnák ; akkor lenne a’ magyar nemesnek 
János pap országa! Ha Mátyás és urunk országlása egymásután nyomban kö
vetkeznek ; — Árpád unokájának nem lesz oka remegni a’ honosított idegenek 
dobasz erszényétől. — Ha Trója és Ithaca közt nem olly széles a’ tenger; — 
nem kell a’ bölcseség istenének — pesztunkai minőségben —  annyit fáradni 
Telemachus oldala mellett.

Ha Francziaország és szent Ilona közt csak egy napi járó út lenne; akkor
Frankhon némelly emberei..........nem mondom meg, mit cselekedtek volna. —
Ha Mekkát Medinától csak három stadiumnyi térföld választaná; úgy Munkir 
és Nekir angyaloknak nem kellene karjaikat a’ szent pöröly kezelésében annyit 
fárasztani. — H a a’ Zenzen kútja Kairóban buzogna ; — minden Muzulmán 
tánczolva menne a’ Tuba fa lombjainak árnya alá. — Ha Debreczen és Sáros
patak törekednének szellemileg közeledni egymáshoz; akkor egyik nem nevez
tetné növendékeit „ S á s k á k n a k “ , — úgy szeretvén értelm eznie’ nevezetet, 
miszerint gyermekei minden tudományt képesek megemészteni ’s másokkal köz
leni : — a’ másik nem kérkednék a’ „ s p i r i t e “ névvel, mellynél fogva a’ 
„ s z e l l e m e t “ kizárólag polgáraiban öszpontosítja. — — Szóval: mind a’
geographiai, mind a’ szellemi közelségben képzelhetlen nyereség és üdv rejlik.

-------És mégis K á r t o s i  G á s p á r  és Z s a j t á r i  B o l d i z s á r  uraknak,
jobb lett volna , ha 1815-dik évben, február 13-dikára viradón, egymástól ezer 
mérföldnyire le ttek ; szivhajlandóság és gondolkozásmódban az absurdumig kü
lönböztek vo lna!!! — Úgy ők ép testtel és erővel láták vala meg az említett 
napon — a’ harmatban mosdott hajnalt! de az á l m a t l a n s á g ,  k ö z e l s é g  
’s l é l e k r o k o n s á g  következtében — akkoron — mindketten sóban feküdtek; 
dagadt fejőket ’s elpáholt hátukat és k arja ikat, jó feleségeik, farkasalma levé- 
vel locsolgatták ’s levelével borogatták!

No de — ! a’ dolognak elejére kell kerülni.
— Kártosi Gáspár és Zsajtári Boldizsár urak , uradalmi tisztek voltak 

egy tehetős n y í r i  m á g n á s  domíniumában. — A ’ két uradalmi tiszt a’ leg
drágább kincset — jó és szép nőt — nyert a’ sors lotteriáján. A ’ nők mind
egyike kevélységtől üres ; a’ könnyelmű szemek előtt a’ nevetségig hű; szinte 
a’ túlságig bizalmas, minden jóra rábeszélhető, ábrándozástól ment keblű, okos 
szói'a hallgató, nemesen büszke, vallásos és családjának é lő . . .  szóval, — ma
gyar nő vala: körükben minden jó jellemű — akár ifjú, akár vén — ember, 
honn találá m agát; — a’ léha fráterek ’s kalandhősök kerülték lakukat: — és 
mégis borzasztó kalandnak kelle udvarukon tö rténn i! —

Mert átkozott volt az i s , (legyen ezentúl is) és békessége ’s egészsége őr- 
várát rakta körül gyilkos faltörő gépekkel; ki szép leán y t, — még pedig M a g- 
d o l n a  nevűt fogad fel neje segédéül! — kivált ha a’ férj nem honn ülő hiva
talnok , és ha a’ szolgáló — kacsintástól tánczoló szemekkel — gyakran szeret 
álldogálni estve felé az utczaajtóban! . . . Ha himlöhelyes , sánta lábú , sanda 
szemű ’s görbe derekéi Hágárt nem lelhetni ; — jobb — lelkemre mondom !! 
jobb - sajátkezüleg söpregetni és szappanozni a’ tens asszonyoknak... mint 
férjük fejére veszedelmet gyűjteni!

De Kártosi Gáspár és Zsajtári Boldizsár urak, valamint miveit lelkű ne
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jeik is , ezúttal ne legyenek átkozottak! Figyelmeztetésünket, e’ történet idejé 
ben, sem ők sem kedveseik nem olvashatván!

Gáspár úr (nevezzük már igy) ajtaja szájjal állott Boldizsár úréhoz, alig 
hatvan lépésnyi távolban.

A ’ hamishitü Magdus szerfölött szeretett az ajtónyilásban ácsorogni: — 
miért? — miért nem? — meghatározni igen nehéz; mert ő mind Gáspár, mind 
Boldizsár úrra ugyancsak föltekintgetett, igen furcsán mosolygott, hunyorított; 
és igen kedvesen gunczogott, ha piros arcza hegyét a’ tens urak meg-megcsip- 
ték ’s ajándékaikat kebelébe eresztették: — de mikor Ö b s z e s z  M a t i s z ,  a’ 
19 éves német varga ő hozzá dolgozó czipőjében besettegett; mindaddig nem 
vala lá tha tó , míg a’ szőke pelyhes állú levente búcsú kézszorításai csirizzel és 
szurokkal nem jegyzék kövér kezecskéit. —  Mert ám Matisz mester gazdag le
gényke volt; apjától — ki a’ tőke mellől halt ki — 4000 forintig örökölt; 
— zöld elököténye mellzsacskójából ritkán hiányzott a’ pántlika és zukkerli; ’s 
kaputja zsebéből gyakran vonhata ki Magduskája újdonúj czipőket: . . . még 
ezek mellett ritka hét múlt el, mellynek szombat éjeién éji zene nem rezegtette 
Gáspár úr cselédszobájának ablakait. — M árpedig pántlika, czukkerli, kész 
czipő, éji zene és különösen a’ házasság boldog reménye mindig nagyobb nyo- 
matékú a’ 17 éves fehércseléd előtt, mint bármelly nagyúri ujjak hízelgő arcz- 
csipegetése, ’s egykét hitvány pargament körtvécske.

Gáspár úr nehezen szívelte a’ czipök alkotójávali bizalmas társalgását 
szolgaleányának : ennélfogva föltárá akaratát derék neje előtt, melly szerint 
Magdust — ha az alkalmatlan látogatókon túl nem ád ’s a’ hosszas esteli sutto
gásokkal föl nem hagy — kész elbocsátani.

A ’ nő méltányolta férje észrevételeit ’s helyeslé szilárd határzatát; és 
inté szolgálóját a’ munkás és feddhetlen életre, figyelmezteté az időntúli társal
gás veszélyes következéseire ; különösen az éretlen ’s czéltalan Matiszt paran- 
csolá lakától eltávolíttatni.

Ámde! Magdusnak bátorsága és esze mellett meglehetősen éles nyelve 
vala ! .. és ez utolsóval derék asszonyának tiszta csengő hangon igy pattogott 
vissza: ,,Oh jó ! no bizony! tán nem tudjuk, miért haragszik a’ téns úr szegény 
Matiszra ? . . .  csak a’ tens asszony nem látja, mik történnek háza kö rü l. . .  jobb 
volna ha“ . . . .

C sitt, hallgass, bestia! mondá a’ tens asszony, olly indulattal, minő még 
arczát soha nem égette — kiadom fizetésedet, különben is holnap telik szolgá
latod éve, elbocsátalak!

„Bizony bánom is é n ! ? átmegyek Boldizsár tens úrhoz; ott is akkor te
lik a’ szolgáló ideje. . .  hivott is már elégszer a’ tens ú r . . . .  ott is kedves cseléd 
leszek én . . .  nem tartja tisztábban senki a’ konyhát, mint é n . . .  nem süt az or
szágban senki jobb kenyeret, mint én !“ —

A’ jó szónak engedő Kártosiné —  férje kérésére —  másnap szavát visz- 
szavonta ’s Magdust szolgálatában tovább is megtartotta; de férjének azon fe
nyegetésével göbözte meg feddő és intő beszédét, miszerint az az éjjel zenél
tető gavallért legközelebbi alkalommal megbotoztatja.

Matisz csaknem minden estve ismételte látogatásait. — Magdus keze 
alatt illyenkor csak úgy égett a’ dolog ; konyha, edények olly tisztán és rend
ben állottak, hogy a’ lány viseletében az irigység sem találhata hibát.

Kártosiné asszonyság, megelégedését nyilvánítá férje előtt szolgálója irá
nyában ; kérte Gáspár u rat, engedné meg a’ sze líd ’s igaz szándoku ifjúnak 
Magdushozi látogatásait; biztosítva egyszersmind kedvesét, miszerint az ifjú 
nem veszedelmes egyén , a’ lányt mátkagyürüvel kínálja.

Szörnyen fölbuzdúla Gáspár úr haragja ’s bőszültében a’ vendégterem aj
taját , mellyben neje rakosgatott, borzasztó csattanással becsapta ’s a’ pitvar
ajtóból igy kiabált udvar halla tára: „Majd bizony! inkább elcsapom a’ kis

34



530

pipiskét (csúfabb névvel nem meré Gáspár úr szolgálóját megtisztelni) — mint 
holmi mosdatlan, serterágóval undokítsam naponként udvaromat ! . . .  eb a’ bun
dája fótnyalója! csak még egyszer tolja be pitvaromon czirmos pofáját, majd ki
lódítom, hogy lába sem éri a’ fö lde t!... Szép biz a’ ! — Feleségem asszony 
egy kis mosogatásért, meszelgetésért házam becsületét és tekintélyét is oda
dobná! . . .  Talán czipőt hozott az asszonynak a’ fonalszopó hősücske , hogy 
annyira kegyeli?., talán már jegygyűrűjét is látta a’ gyönyörű vőlegénynek?... 
Majd megugratom rövid időn a’ kornyikáló éji madarakat i s , kik miatt szomszé
dink sem alhatnak.“

A ’ szelid lelkületű asszony szives csókokkal engesztelheté felháborodott 
férje haragját; — kérve kérte: cselekedjék bár m it, csak mellét ne rongálja 
illy hasztalanság miatt.

A’ lármára Boldizsár úr is kilépett; Gáspár collegája neheztelését és kifa- 
kadásait helyeselte ’s határozottan nyilvánítá, miszerint hasonló esetben ő is ép 
úgy cselekednék.

(Ki tegnap estve látá Boldizsár urat — daczára a’ szakadó hónak —  jó 
ideig beszélgetni Magdussal a’ kapuban: megmondhatná , honnan fuv jelenleg 
a’ vihar.)

„Bizony jobb volna , ha a’ tens úr is nem rontaná az ember szerencséjét“
•-------kiálta által Boldizsár úrhoz siránkozva Magdus, ki a’ párbeszéd hallatára
kicsúszott a’ pitvarból — hóna alatt haragos gazdájának , ki a’ kibúvás alkal
mával, könyökét a’ siró lány fejével hizelgő érintkezésbe tette; mit midőn az 
őrszemű Boldizsár megláta, Magdusra tekintett, — ’s annak sirva is kacsintó 
szemével találkozván, mosolygva ’s fütyörészve hagyta ott a’ szó-csatatért.

A ’ zaj — részint a’ szelid nő érdekes czirolgatására; részint, mert Gáspár 
úr bevégezte mondani-valóját — lecsillapult ’s a’ haragos ú r , engesztelődés vé
gett laka kebelébe vonult; Magdus pedig sírni a’ tehénólba rejtezkedett. — 
Megnyitá a’ szegény leány pipiske — annálfogva szívható —  torkának azon 
csövét, mellyben a’ keservesnél keservesebb jajok elzárvák ’s könyzsacskójának 
azon csatornáját, mellyen a’ legforróbb köny patakja árad.

A ’ fájdalom hangjai füldúlák a’ példás hűségű és kegyességű nő és férj 
nyugalmát! — És Kártosiné asszonyság szorongó szívvel kérte G áspárját: hi
vatná vagy hívná be a’ szegény leány t; mert annak sírásáért , őket Ítéli meg a’ 
világ, mint kik a’ védtelen árvák kínzásában találják m ulatságukat: — pedig 
ők — dicséretükre legyen mondva -— még az oktalan állatokkal is igen ember
séges kímélettel bántak.

Gáspár úr a’ szives kérésnek kész lélekkel engedett, — annyival is in
kább , mert a’ nap elszállt, az esthajnal elfoglalta helyét az ég szélén , a’ tyuk
— melly a’ titkokat ki szokja kaparni — Alectryóval együtt ülőre ült: ’s kevés 
kifogások után — miszerint neki annyira aláereszkedni, egy szolgálót istáiéból 
behívni - rangja ’s tekintélye ellen lenne sat. — a’ lány bútanyája felé indult.
—  És milly nyugalom szállta meg lelkét utazása közben !! ? midőn észre vehető, 
hogy a’ gyász eltűnt, a’ j a j1 szó megszűnt! — (Észre vette a’ kis galamb kö
zeledésemet — hízelge magának a’ jó úr — ’s szomorúsága örömre változott. 
Szekény kis bohókás tubuska, hogy meg nyögdécselt magában ! — Most mindent 
helyre hozok... Megkövetem a’ kis á r ta tla n t.. . Megajándékozom a’ kis bohót, 
mint még soha n em ...) Illy gondolatok és határzatok között érkezett Gáspár úr 
istállójához, mellynek ajtaja egészen be vala hajtva.

Es megfogván az ajtókilincset, mennyire meg kelle ütődnie? az ólból sut
togás röpüle füléhez!!

(Egy ember — igy gondolkozék Gáspár úr — ha csak meg nem bolon
dult, nem suttog magában! . . Szegény jó Magdus! . .  ha elméjét ez esemény 
meg találta zavarni! .. Isten őrizz!. . én lennék oka szerencsétlenségének! . . .
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M iért is tiltám meg szegénynek, mit szive leginkább óhajt?? — No de . . .  hall
ju k , mit beszélhet egy bánatdúlta szív , híre nélkül a’ mindenható észnek?)

„Nincs miért aggódnod — sugá egy ismeretlen hang —  én tíz forinttal 
szaporítom fél évre fizetésedet, hadd ott okét !

(Szépen vagyunk! No lám! akasztófáravaló bürgözdie. . még szolgálónak, 
’s nem feleségnek akarja szegény leányt! . . .  mint megcsalta a’ himpellér — sze
gény nőm et!)

— Bizony ott is hagyom é n ; de a’ tens úr nem tíz forinttal, hanem töb
bel is javítja bérem et: (igazod van, Magdus leányom ! csak hogy az nem mun
kádért, csak puszta reményért) pedig engem hiába ajándékoz, ha minden jószá
gát rám fecséreli is, tőlem egy-két hideg csóknál egyebet senki nem rem élhet; 
annyit is csak azért, mert Matiszom megengedi. (Nem is kapsz többé,semmire- 
való! tőlem egy fillért is; úti füvet kötök talpad alá,de azt is megmutatom,hogy 
Matisz neje soha nem leendesz!)

„Lásd Magdus ! a’ hivatalban is mindig téged gyaláz a ’ collega, ’s nevet- 
kérezve emlegeti irántai vonszalmadat, kiröhögi hűségedet.“

„ ,Tudom, a’ tens úr sem jobb a’ mi urunknál!.. Mikor összegyűlnek, 
csak a ’ szegényt tudják gyalázni ’s kinevetni; de megveri még azért az isten a’ 
tens urakat!“4

(Micsoda tens úr? — Matisz nekem nem collegám! — Ahá! értem a’ 
hangjáról a’ madarat! — ahá! Boldizsár collega! egy hajóban evezünk.)

„Nem, Magduska! hidd e l, én mindig dicsérlek ! __ Halld csak! mintha
ajtóm nyílnék ? ! . . .  rég künn vagyok . . .  bezzeg ha jó nőm jönne . . .  vége lenne 
miattad becsületemnek, mellyet még szenny nem fedez, nem éktelenít. . . .  te 
nekem sokkal tartozol. . .  én miattad sokat veszélyeztetek. . .  holnap hadd el 
gazdádat., szegődjél nömhöz. . .  ő különösen kedveli a’ szorgalmas és csinos 
cse lédet... hozzánk Matiszod is eljárhat — ha neked úgy tetszik — minden 
estve.“

Míg ezen elharapdált szavakat Boldizsár úr bucsuzás közt ellelkendezte, 
addig az olaj tóőrök kettőre szaporodónak. —

Az ajtó nyílik! . . . rajta Boldizsár úr csurapéja tolatik k i, saját birto
kosa által.

— Servus kumillimus collega ú r ! — Köszönöm a’ szolgálatot. —
„Ah! Férjem uram itt!“ ’S Boldizsár ur neje zokogva kezde sírni, —
— Ne sírjon kedves tens asszony! . . .  a’ collega ur nem hibás; — neki 

nagy köszönettel tartozom, — jászolba esett tehenemet segített szolgálómnak 
a’ veszélyből kiszabadítani. . . . Köszönöm kedves collegám ! . . . hason esetek
ben számolhat erőm ’s készségemre. —

„Kedvem volna önt megcsókolni drága, kedves, lelkem — szomszéd u r ! 
— szóla könnyült kebellel Boldizsárné— beh nagy követ hengerített le egyetlen 
szavával szívemről. . . . Jöjj be kedvesem; meghütöd magad e’ nyers hidegben! 
. . . Szegény tehén! . . .  ha szokásod szerint kinn nem jársz . . . most a’ jászolba 
fulad! . . .  Jó éjt édes szomszéd ur!“ —

Gáspár és Boldizsár ur kezet szorítának. — Boldizsár ur nejével, Gáspár 
egyedül — meleg lakba sietének. Magdus csak később kullogott be szomorúan, 
lakó szobájába. —

Kilencz órakor a’ hivatal emberei — ha honn lehetnek — elszoktak nyu
godni ; — e’ szokást a’ nagy birtoku nyíri magyar mágnás magyar tisztjei is 
tiszteletben tárták ’s elfeküvének. —

Szombat estve van. —- A ’ Kártosi ur hálóteremében következő párbeszé
det hallható — a’ ki hallgató. —

„Eljönek-e az alkalmatlan vendégek zenézni ez éjen kedves Gáspárom ?“
.„Azt próbálják! . . . tudom nem zenéznek többször! . . . kár volt föl is
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emlitened kedvesem . . .  a’ vér agyamba szökkent . . .  az álom búcsút mondott
szemeimnek!“ 4

„Fel se vedd angyalom! . . . Megkérem én őket szívesen, — Magdusnak 
megparancsolom — hogy szűnjenek meg tisztelgésükkel. . . . Azután . . . hadd 
mulassák magukat. . . . Minden kornak meg van a’ maga bolondsága és szen
vedélye. . . . Tedd magad az ö helyzetűkbe. — Alugyál csöndese»! — Jó  éjt 
kedvesem !“ —

Gáspár úr csak fogát csikorgatta: — később néhány fenyegető szót dör- 
mögött ’s elhallgatott. —

Menjünk által Zsajtári úrhoz is ; ott is beszélgetés hangzik a’ kulcs
lyukon a’ sötét szobából. —

„H át az éjen nem kergetik-e el álmunkat Boldizsárom a’ Magdus tisz
telői ? csodálom Kártosi szomszéd türelm ét, mellyet az éji kalandorok csak
nem minden héten próbakőre tesznek. . . . Nekünk is elég alkalmatlan biz az 1

„,Annak végét kell szakasztanunk! —- Kártosi collega épen nem kedve
lője az a’féle zenének: — de felesége mindenről lebeszéli. . . . Ha megenge
ded kedvesem , legközelebbi alkalommal végét szakasztom a’ harmonizá
lásnak. —

„Cselekedjél,a’ mint tetszik, édes lelkem ; — te okos ember v a g y ; ...........
erő dolgában se sokat engedsz- egy két embernek. . . .  Jó éjt. —

Mintha porrá tört paprikával szitálták volna be Boldizsár ur b ő ré t, olly 
nyugtalanság hemzsegett testében ; — az álomnak még hírmondói is elszárnyal
tak szeme környékéről.

T í z ................ Tizenegy óra! sem Gáspár, sem Boldizsár ur nem alszik!
Némelly fanaticus ember hite szerint éjjeli tizenegytől tizenkettőig van nyitva 
a’ pokol; ’s ínint a’ szájhagyományok mondják, akkor hintik él a’ gonosz lelkek 
a’ veszedelem és egyenetlenség kárhozatosmagváte’felvilágon jó emberek szántó 
földeibe. —

És tizenegy után egy óranegyeddel a’ Gáspár úr cselédablaka alatt 
olly fajta hangok valának hallhatók: mint midőn nyári meleg napon a’ bágyadt 
szúnvog döngicsélve veri magát falhoz; — ez egy rozzant hegedű tompa pen
gése lesz ! — később egy otromba hang bötfen el,melly hasonlatos a’ bakkecske 
szónoklatához, midőn az sok ebektől ostromoltatva és ránczigáltatva, az előtte 
vakogó ebegyénre rohanván, hosszasabb tactust ta rt ki bőgelmében, mint ren
desen szokta: — ez egy horpadozott oldalú trombitában lakhatók! — E ’ két 
hang közé különös fülhártyanyitó gép visítása r iv a lt, mellynek üvöltését csak 
a’ házi kakas képes utánozni; az is csak akkor, midőn őt a’ goromba görény 
csendes álmából fölriasztja, ’s háreméből egy két Dulcineát elrabol, és keblé
ben a’ rémület és bánat összeolvadván, magát lelkesen elkiáltja: — ez, kla
rinéthang vala! — A ’ százszor foldott bőgő hangjához — melly a’ czigány 
oldalán puifaszkodott — nincs hasonló csoda a’ természetben ; — ezt tehát leírni 
toliunk teljesen erőtelen! — Mig ezen hangedények össze — vagy széljel? — 
hangolt at t ak , addig a’ szerelmes Matisz (ki lett volna más?) jelt köhentgete 
a’ rostély között, melly Magdolnát — az udvar tündér Ilonáját — a’ külvilág
tól , vagy sötétségtől külön választotta. —

A ’ lakokat ’s egyéb épületeket koromsötét ömlé kö rü l! Ülyenkor sokkal 
kedvetlenebb az alkalmatlan események hatása, mint holdvilágos éjjelen. —

És a’ sötétben megindul a’ zene vihara! — A’ hangszerek c s á r a ,  
h a j s z r a  visítanak, vakognak és röfögnek!... Egy nem eléggé miveit torok pedig
— a’ primo hegedű hangjánál vagy harmadfél és egy negyedrész hanggal alább
— következő dalszöveget dallá az ördögi ricsaj között:

Elesett a’ tyuk a’ jégen ,
Majd fölkel a’ jövő héten :

Ityolat, paty.....................Az éjzenének e’ szótag mellett el kelle ném ulni;
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— mert a’ Zsajtári és Kártosi urak pitvarajtajai — mintha egyetlenegy kéz 
hatalma által mozdittattak volna — egyszerre megnyilának, ’s egyik ajtón 
Gáspár u r, egy görcsös csőszpálczával; másikon Boldizsár ur a’ Sonkolyi Ger
gely rézfokosának unoka bátyjával rohana a’ légrontó nép közé, — kik egy két 
emlékfoltot szedvén hátuk pecsenyéjére, rohantak , inaltak a r r a , merre sze
műkkel (nem) láttak. Cupán pár ember marada a’ helyszínén, kiket a’ sötétből 
ki nem ismerhetni, — kiknek ütlegel ugyan csak csattogtanak! —

„Ne üss, akasztófára való csirizkavarója! (puff) Yárj ! hónap a’ czéh- 
gyülésben (puff)ötvenig veretlek !“ — kiáltá kétségbeesetten ’s fájdalom rezgő 
hangján az egyik alak. —

,„Nesze gazember (puff) eluntam már hallgatni minden szombaton alkal
matlankodásodat (pu ff... jaj) Felakasztatlak! (puff) műhelyedet az országutra 
hányatom; Linczig korbácsoltalak . . . (puff. . .ja j)  még ütni merészelsz? — 
tán nem tudod, kivel van dolgod? — (puff) Én Zsaj . . . . ! Jaj istenem! Jaj 
karom! jaj hátam. . . . Megöl az akasztófára való! — Jaj ja j!  ég hatalmas 
királya! koldussá tett! . . . eltörte jobb karomat a' gyilkos sámfa-forgató (ismét 
kölcsönös puff és jaj).

Nem bírom tovább kisérni könyhullatás nélkül a’ tragicai eseményt, melly 
a’ sötét éjben szavaltatott el: csőszfurkóssal és Sonkolyi fokossal! —

Félóranegyednyi elszánt vívás után az udvar néma lön, csak a’ földre ve
reti hősök szakgatott jajjai és fuldokló sóhajtásai zavarák és szakgaták meg a’ 
csendet, melly a’ sötétséget a’ harcz után olly fönségessé tévé! —

„Jöjj be már kedvesem! —• ne hütsd el magadot a’ hitvány féreg miatt“,
— kiálta félnyugalmas hangon Kártosiné.

„ ,Nem lehet angyalom! koldus vagyok! Lázárrá lettem ! meghalok!“4 —
„Boldizsárom! mit kinzod már tovább azt a’ szegény gyermekembert ? 

azóta porrá verhetted!! . . . Nem illik hozzád, olly alávaló gyermek pálxolásá- 
val szennyezni rangodat: azt a’ hajdú is elvégezhette volna.“ —

„El vagyok veszve!— hasonlóvá lettem az inaszakadt Balthazsárhoz! az 
ó szövetségi martyrhoz ! — mindenik csontomat elverte helyéről a’ pokolra való 
schusterfleck.“

— ,„Collegaur! lelkem! mivé lettünk!?!? mivé tettük egym ást?!?!“4
— „Jaj! hát collega urat öltem össze? — collega uram törte össze min

den tetemimet? Óh kezem! — jaj mindenem!“ —
A’ két nő kétségbe esve rohant a’ vérpiarczra ’s csorgatá mindenik hü 

férje elpáholt tagjaira forró könyeit. —
A ’ két tiszttárs, hajdúk segélyével kórágyra tétetett, és 1845. évben 

Február 13-ára *) virradóra, kezök és fejők, hátuk és derekuk, a’ hü nők által 
farkasalmalével locsoltatott, és levéllel borogattatott, mig a’ megye főváro
sából orvosi segély érkezhetett. —

Nehány holdnapi orvosi gond és hű ápolás után a’ sérült tagok helyre 
igazodtak, a’ sebek begyógyultak, a’ daganatok lelohadtak —  ’s a’ pár férj, 
neje iránti hűségében ma is páratlan — lenne, ha már régen hant nem fedezné 
szivüket!

** *

A’ Kártosi Gáspár és Zsajtári Boldizsár urak szomorú történetéből két 
szükséges intést kell följegyeznünk ’s általadnunk unokáinknak: először: 
„ A l u d j a t o k ,  m i k o r  a n n a k  v a n  id ej e ;“ másodszor: „ . m i n d e n  em-

*) Hogy szombat estve volt-e 1815. febr. 13-ka viradója előtt, arról jót nem 
állok. Kártosi Gáspár ur hivatalos naplójában — mellyből e’ tragicomoediát vettem, 
csak a’ holdnap napjának száma vala megirva. Kinek tehát 1815-diki kalendáriuma 
van, corrigálhat!
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b e r n e k  v a n  b i z o n y o s  és  m e g h a t á r o z o t t  á l l ó p o n t j a ,  m e l l y r ő l  
h a  l e l é p ,  „ a l á v a l ó “ — h a  n a j v o n  f o l m e r e s z k e d i k ,  „ k e v é l y  
b o l o n d “ —  l e e n d “ 4

BARTÓK GÁBOR.

— Párizsnak egy városnegyedében már nem fizetnek házbért. A ’ zsellérek 
a’ communismus elveihez csatlakoztak, a’ házi urak ki vannak barricadirozva. 
A ’ minapi népgyülésen a’ pestiek is gyakorlatba akarták hozni e’ nem-adózási 
rendszert. P erse , ha voksolásra kerülne a’ dolog, a’ háziurak iszonyú kisebb
ségben maradnának. Annyival is inkább, mert az okoskodás nagyon gubára ra
gadó. A’ házi urak az ő zselléreiknek zsarnokai, mind megannyi Lajos Fülöp 
en miniature. Egy egy orosz czár mindegyik külön.

A ’háziuraság eszméje egy az absolutismussal, egy a’ zsarnoksággal. Mert:
1) A ’ zsarnokot nem a’ nép választja, — a’ háziurakat sem, maguk teszik 

magukat háziurakká.
2) A ’ zsarnokok a’ népet szertelen adóval szokták terhelni, a’ háziurak 

szinte.
3) A ’ háziurak még csak nem is „isten kegyelméből“ uralkodók, mint 

ezt a’ királyok szokták neveik után Írni.
4) A’ háziurak a’ világosságnak esküdt ellenségei, bizonyítja ezt Buda

pesten minden lépcső és folyosó.
5) A’ háziurak csupán megvesztegethető ministereket tartanak , kiket a’ 

köznapi világ házmestereknek nevez.
6) A ’ háziurak egyszóval együl egyig absolut m onarchák, Dalailámák, 

orosz ez árok , török sultánok, N érók, Caligulák, és Dsingiszkánok, házmes
tereik pedig mind megannyi Guizot, Metternich, Paskevics,Apponyi, Radeczki, 
törökbasák, mandarinok, hetmanok és administratorok!

Minthogy pedig republicanus eszmék országában ejusdem facinae urak 
számára nincsen türelem többé, azért Párizsban a’ háziurak ünnepélyesen 
detronisáltattak.

Csakhogy ne ebben kezdjétek Párizst utánozni kedves magyarjaim!
— A ’ berliniek, miután kegyelmes királyuk halomra lövöldözteté roko

naikat, most meg akarják őt tenni német császárnak. Kedves emberek!
H a ez kiszámítás volna tő lük , aranyba kellene foglaltatni a’ füleiket. 

Természetes: hogy akárki lesz a’ német császár, azt a’ republicánusok nehány 
év múlva elkergetik. És így ekkor a’ porosz király fogna szaladni. Gyönyörű 
boszúállás.

— Angyalian mennek a’ dolgok! A ’ pesti kézművesek is fellázadtak, nem 
akarnak dolgozni zsaroló mestereiknek többé. Ezer meg ezer kézműves tolong 
az utczákon a’ városház felé. A ’ városi tanácsot pokolba kergették, a’ tisztvi
selőket, Rottenbiller és Kacskovicson kívül, mind detronisálták. ’S ha isten úgy 
akarja, a’ czéhládákat meg fogják égetni a’ szabadságtéren, mint megégették a’ 
sajtótörvényeket ’s felszabadítják az ipart. Le a’ philisterekkel! Le az ipararis- 
tokratákkal! le a’ czéhmonopoliumokkal!

Éjjel fölséges macskazenéket kaptak, a’ polgármestertől kezdve, a’ tisztelt 
extanácsosok. Egyik szebb volt, mint a’ másik. Repedt serpenyők , undok kere- 
pelők, tülkök, sípok, vasfazikak harmóniája mellett ezer bömbölő hang, kutyák 
ugatása, macskák nyivákolása, kaczaj és ablakbetörés. Királyi mulatság!

Minden a’ legszebb rendben ment véghez. A’ szónok , ki a’ tisztelgő népet 
vezette, felállt a’ megtisztelgő laka előtt a’ tribünére ’s szónokká, mondván: „ki
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az a’ semmirekellő, a’ ki Magyarország fővárosában a’ magyar szabadságot 
elnyomni segített ?“ Ezer ajk kiáltá a’ megtisztelt nevét.

A ’ szónok folytatá :
„Mit érdemel az ollyan hivatalnok, ki Magyarország fővárosában meg

őszült, magyar kenyéren dudává hízott ’s magyarul kenyeret kérni sem tud?“
„„Akasztéfát!““ ordítá valamennyi torok.
„Ülhet-e a’ zöld asztalnál tovább is ,  ki a’ népnek az igazságot mindég 

hamis mértékkel szabta? Yan-e helye a’ kenett markunak becsületes emberek 
társaságában?“

,Van a’ pokolban! kiált fel egy hang, — ott morzsoljon kukoriczát lánczon.4
„„Poklokra vele J“ ‘

„Fogadja tehát tisztelt N. uram soknemű érdemeiért e’ díszes tiszteletét a’ nép
nek és akassza föl magát!“

Erre megrendültek a’ tülkök, vasfazikak, serpenyők és sípok. Az ajkak 
elkezdtek ugatni miáukolni, fütyülni és pisszegetni: hogy a’ holdnak is félre állt 
a’ szája égrevigyorogtában.

’S azzal siczcz ! siczcz! Egy házzal odább. . . .
(Szerettem volna azalatt a’ megtiszteltek arczait studirozni oda benn.)
— X. vármegyében — (illyen nevű vármegye akárhány van , azért irom 

ide) a’ compossessoratus csakugyan szándékozik annyit leengedni nemesi kivált
ságaiból: hogy ezentúl a’ jobbágy vetéseiben ne legyen szabad vadásznia. Ha 
tudniillik az ország kárpótlást nyujtand az eleshetendő nyulakért. Semmi sem 
szebb a’ világon, mint a’ nemeslelkü önfeláldozás! Éljenek a’ tekintetes karok 
és rendek!

— Báró * úr jobbágyai behozták a’ communismust. Felosztották magok 
közt a’ b. földeit; hanem meghagytak neki négy egész sessiót. Abból megélhet. 
Úgy is mindig Bécsben lakott, kihordta a’ szép magyar pénzt. Már most jöjjön 
szépen haza, mig neki is azt nem mondják: hogy már késő. M aradjon, a’ 
hol van.

— A ’ Budapesti H íradó, melly arról lett legújabb időkben nevezetessé: 
hogy a’ mi hazugságokat csak accaparirozhatott a’ kerek világban, arra mind 
megesküdött, legközelebb egy ausztriai haditiszt levelét közli a’ milánói dol
gokról. Ez az ember famose hazudik. Azt mondja: hogy Milanóban két kar
tácslövéssel minden barricadot ledöntött. Elősorol egy határ vitézi, hősi és 
bajnoki műtétéit, mellyet az ausztriai katonaság ott helyben elkövetett; lő, vág, 
harap és fenyegetölőzik, ’s mikor eléggé feltüzelte m agát, azt kérd i: hogy mi
kor jő már az az Ígért 100 ezer ember Magyarországból? ?? De öcsém, ha itt 
van az alapja a’bátorságodnak, ha te azzal a’százezer emberrel akarod megtörni 
az olasz szabadságot, a’ kit te neked Magyarország fog küldeni, akkor csak 
tömesd ki — a’ hátadat, mert saját lábaidon kívül senki téged meg nem sza
badít !

Mindenesetre szeretném, ha e’ jó tiszt ú r, kinek illy szép fogalmai van
nak a’ vitézségről, haza jőne addig, mig nálunk a’ botbüntetés el lesz törölve.

— A’ pesti középponti választmány letette működései fonalát a’ minis- 
terium kezeibe. Legalább már most szerkesztő uram sem fog annyit korhelykedni 
a’ hazáért, mint eddig. Értjük ? !

A ’ dicsőségesen elmúlt fáklyás-zenék egyikénél egy budapesti nemzetőr
kapitány kirendelte a’ századját— fáklyát vinni. Vájjon nem fognak bennünket 
majdan kukoriczafosztásra és hajtóvadászatra ’s t. eff. is kirendelni ?

Nem értjük mi egymást.
A’ nemzetőrség eszméje pogányul el van sántítva.
A ’ nemzetőr nem silbak. A’ nemzetőrnek nem kell preaentirozni tudni, 

pern is szabad.
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A’ nemzetőr nem drabant. A ’ nemzetőr nem arravaló: hogy éjjel a’ kocs
mákat vizsgálja, ’s a’ proletariusokat pórázra szedje.

A’ nemzetőr nem bakter. A’ nemzetőr nem azért van a’ világon : hogy a’ 
tisztelt házi urak nyugodtan fekhessenek az ő füleiken.

A’ nemzetőr nem díszpolgár. A’ nemzetőrnek nem az a’ dolga: hogy tarka 
ruháját és fényes fegyvereit parádézni hord ja: mikor nagyuraknak kell gyönyö
rűséget szerezni.

A’ nemzetőr tisztán bajnok, semmi más. A’ nemzetőr kötelessége víni, 
lőn i, hadakozni, farkas-szemet nézni az ellenséggel, barricadokat csinálni, ’s 
béke idején e’ mütételekben magát gyakorolni. A ’ strázsát-állás, patrouillozás, 
prezentirozás maradjon a’ tisztelt bakter uraknak, katonauraknak és aranymen
tés uraknak; ők arra valók.

ő  felsége az ausztriai császár azon kérdést intézi a’ magyar nemzethez: 
hogy volna-e kedve az ostrák birodalom adósságait elvállalni ? A’ kérdés naiv, 
a’ felelet reá szinte nem lesz homályos.

A’ magyar nemzet most is szegény, egyebe sem maradt ősi fegyverénél, 
annak is eladta már a’ tokját, magának csak a’ puszta vasat tartotta meg; ha 
ezzel kezdi el adósságait fizetni, abban aztán nem sok lesz a’ köszönet.

A’ magyar nemzet Kossuthot bálványozza, ’s miután Kossuth keze az, 
mellynek a’ status-adósságok elvállalását alá kell írn i, képzelhető: hogy mit ő 
megtagad, azt az egész nemzet tagadta meg.

Ha az osztrák kormány rosszul gazdálkodott, bukjék meg, üsse dobra 
holmiéit, mi az ö adósságairól semmit sem tudunk.

Mi csak azt tud juk : hogy bennünket a’devalvatiókkal eléggé megnyirt az 
osztrák kórm ány, ’s hogy most ezúttal magunkat megnyúzni nem hagyjuk.

A’ magyar királynak harmincz év alatt 1 200millió pengő forintnyi adós
ságot csinálni semmi oka nem volt, nem is lehetett; ha az ausztriai császár csi
nálta azokat, fizesse az ausztriai császár.

Mi a’ magyar koronát tiszteljük , de hazánk jóllétét nem  k e v é s b b é ,  
’s nemzetünket örök nyomorba taszítani s e n k i  kedvéért nem fogjuk.

Mi Ausztria szolgatartománya nem voltunk, nem vagyunk , nem fogunk 
lenni. Ha ezt az illetők nem hiszik , nagy játékot kezdenek — ■— -------

Hadd intézzünk már most mi is egy pár szelíd kérdést az ausztriai csá
szár tanácsadóihoz :

Tudják-e azt az ausztriai császár tanácsadói: hogy egész Europa forra
dalmi állapotban van?

Tudják-e az ausztriai császár tanácsadói: hogy a’ francziák királyukat el
kergették? Igen: e l k e r g e t t é k !  és trónját megégették a’ bastille-piaczon ?

Tudják-e az ausztriai császár tanácsadói: hogy concentrált hadseregeiket 
Lombard-Velenczében egy maroknyi lelkesült nép hónapok óta paskolja: hogy 
hadvezéreik nem érnek egy irgalmas kiáltást ?

Tudják-e végre az ausztriai császár tanácsadói: hogy Magyarországon je
lenleg ötszázezer ember tanul víni, lőni, hadakozni ’s a’ haláltól nem félni?

H a éreznek önök elég erőt a’ hátuk m ögött: hogy illy időkben, midőn 
isten küzd a’ hadseregek ellen, erőszakkal kényszerítsék a’ magyar nemzetet az 
osztrák birodalom mesés nagyságú adósságainak elvállalására, akkor feleljenek 
meg maguk azon kérdésre, hogy fogja-e ezt tenni a’ magyar nemzet?

Mi azt feleljük: Nem! soha! semmit!

— A’ múlt napokban ismét nagy rakétás ünnep volt; az ablakok jól ki 
voltak világítva, a’ görögtűz is meglehetősen sikerült, sok helyütt olajos papi
rosra festett képek látszottak. A’ nép bámulta őket.

A’ többek között legnevezetesebb volt egy tömlöcz ablaka a’ megye házá
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n á l, ez is ki volt világítva. A’ benne lakó raboknak martius 15-kén kellett 
volna a’ magok évnegyedes huszonöt pálczaütését felvenni. A’ forradalom nap
jai róluk is elvonták a’ baromi büntetést. Utolsó garasaikat tették össze : hogy 
tömlöczük ablakát e’ nagy nap emlékére illően kivilágíthassák.

A ’ vidéken egv zsidó-árendás megfogad egy nemes legényt kocsisnak. A ’ 
nemes legény teljes életében illő büszkeséggel utálván a’ dolgozást, a’ mint 
hallja : hogy nincs többé robot, fát a’ gazdájához, kezibe nyomja az ostort ’s 
búcsúzik tőle, mondván: megjött a’ szabadság , Iczik gazda. nem dolgozom én 
kendnek többet. — A ’ zsidó megérti a’ dolgot ’s azt mondja: no János, ez 
ugyan nagyon jól van, még addig nem mertem kendnek megmondani, de már 
most, ha eljött a’ szabadság, én is megmondom kendnek: hogy kend egy sem
mirekellő lusta filkó. Isten megáldja János.

A ’ méltányosság iránti tekintetből ki kell nyilatkoztatnunk, miszerint 
Martinovies-féle czikkünkben említett azon Németh János királyi ügynök, kinek 
neve olly átkos emlékű az utódok e lő tt, különbözik azon Németh Jánostó l, ki 
nyolcz évvel később lett királyi ügvnök, ’s mint illven, hivatása körét becsüle
tesen betöltő ’s mint mindenkitől tisztelve említett hazafi halt meg 1829-ben. 
Családja iránti tiszteletből kinyilatkoztatjuk: hogy amazzal a’ Németh Jánossal 
még rokonsági viszonyban sem volt. Legyen tőle tisztelettel megkülönböztetve.

— Ott van l a ! A ’ circumspectus választmány átveszi hétfőn a’ fiatalnak 
csúfolt rendfentartó választmánytól a’ felügyelést ’s szerdán délután fenekestül 
felfordult a’ világ.

Allarmdob, fegyverreordítozás, harangszó, csatazaj mindenfelől.
Hadseregek vonulnak hadseregek ellen, lovasok nyargalnak, nép tolong, 

boltokat záiják , katonaság vonul ki szörnyű dobpergés közt, botozás, pofozó- 
dás, hadakozás az utczákon.

Mi baj már megint ?
Hát nehány korhely naplopó azon boldog reményben: hogv egy pár gaz

dag zsidót tán sikerülend kirabolni, népgyülést h irdet, a’ népet fellázítja a’ 
zsidók ellen ’s utczu! mennek botokért és rohannak a’ királyutczába ’s egy pár 
zsidót ugyancsak kóstolóba elvernek.

Késő estig alig sikerült az összes nemzetőrségnek szétverni ez aljas lá
zadást.

N a circumspectus uraim: önök ugyan szépen viselik magukat mingy árt 
bevezetésül!

H át el kellett önöknek zsebbedugott kézzel nézni: hogy önökön kivül 
bárk i, bárminő tárgyban népgvülést hirdessen? ott a’ népet világos nappal, 
önök dicsőséges füleinek hallatára rablásra, magány tartozásai elfeledésére, 
ártatlan polgártársak gyilkolására zendítse ?

Nem lehetett volna e’ bajt mingyárt kezdetén egy tollvonással elhárítani? 
Hisz a’ falragaszok 16 óráig hirdették a’ népgyülést, lehetetlen, hogy önök 
észre ne vették volna.

Vagy tán mind ez önök tudtával történik ?
Uraim! Tudják-e önök: hogy mit tesz ez a’ szó: l a t e r n i s a t i o ?
Ez azt teszi: hogy ha önök a’ népnek ma megengedik: hogy a’ zsidókat 

kifossza és legyilkolja, holnap ugyanazon nép önöknek boltjait és házait fogja 
megrohanni és kirabolni ’s önöket sorba a’ lámpás vasakra felaggatni! . . . Ezt 
nevezik laternisatiónak.

A’ fiatalság ez egész lovagaitlan crawallba sem p ro , sem contra nem 
elegyült. Ez is csak becsületére válik. Legokosabb , a’ mit ez úttal tehetett.
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— A ’ ministerium meglehetősen meg van akadva belügyel rendezésével. 
A’ bukott bureaucraticus párt hajlandó az új kormány alatt ismét hivatalba 
jutni. ’S a’ ministeriumnak megesik a’ szive ennyi gyámoltalan, élhetetlen csa
ládapán ’s hogy ezek kenyér nélkül ne maradjanak, betölti velők a’ hivatalokat, 
’s ismét ott leszünk, a’ hol voltunk, ’s a’ ministerium pedig eddig reputatióját 
koczkáztatja. A ’ ministerium egyes tagjai a’ legnépszerűbb nevekkel bírnak Ma
gyarországon, de ez nem elég. Rajta kell lenniük: hogy magának ezen firmának 
„M IN ISTERIU M “ szerezzenek hasonló országos népszerűséget. Azért a’ gyó- 
gyíthatlan sebet vassal kell kivágni, a’ hivatalnokokat, kikre a’ közvélemény 
anathemát mondott, bocsássuk nyugodalomra , helyeikre pedig alkalmazzunk 
értelmes, szabadelmü, ’s dolgozni szerető igaz honpolgárokat. — De — istenem 
— annyi o d a b e n n  az okos ember, hogy mi i d e k i n n  szinte szégyenlünk ta
nácsot adni.

— Úgy elkeressük ezekben a’ zavaros időkben : hogy kit dicsérjünk meg 
és miért? ’s ime markunkba akad a’ Békés megyei alispán. Ez a’ tisztelt úr az 
orosházi érdemes lelkészt Balassa P á lt, mivel ez a’ népet jogainak mibenlétéről 
felvilágosította ’s a’ kicsapongásoktól erélyes behatása által megörzé, méltózta- 
tott r a b l ó n a k  nevezni’s kegyesen megfenyegetni börtönbe-csukatással. Nézze 
meg az ember ezt a’ tekintetes török basát, bizony még a’ talpára veretne a’ 
becsületes embernek, ha a’ nép nevében szól. Le a’ kalappal uram, uralkodásod 
ideje lejárt. Náladnál nagyobb zsarnokokat is láttunk mi már elsápadni. Ha ti 
a’ népnek most j o g o s  k i v á n a t i b a n  ellenszegültök, akkor ti vagytok a’ lá- 
zítók, a’ hazaárulók , nem azok, kik a’ népet eszélyesen felvilágosítva csilla
pítják.

— Mire jó a’ nemzetőrség ? beszélje el e’ következő igaz történet. Hol 
volt, hol nem volt? egy becses férfiúnak , ki legközelebb felcsapott az őrse
regbe, volt egy kávészínü téli kaputja és szép fiatal felesége. A’ mint mondám : 
szép fiatal felesége volt és kávészinü téli kaputja. Egyszer jön a’ századosi pa
rancs : hogy az éjjel kirukkol a’ század strázsára. Menkő buzgó ember ez a’ 
százados, gondolá a’ nemzetőr, kinek fiatal felesége és kávészinü télikaputja 
volt, már a’ héten harmadszor rendel ki éjjeli strázsára. O azonban semmit sem 
Szólott, mondván: a’ hazáért n em  a 1 un n i  szép, hanem fogta a’ mangalétát, 
attilát öltött és ment a’ strázsára. Éjjel pediglen hideg kezde lenni és a’ nem
zetőr fázott az attilában ’s ennél fogva megkérő szépen a’ patrolvezetőt: hogy 
menjenek az ő háza felé: hol jelenleg szép fiatal felesége és téli kaputja nyu- 
gosznak csendesen, majd ott ő bezörget az ablakon ’s egyik a’ másikat ki fogja 
adni az ablakon. — Yala pediglen sötét. — A’ nemzetőr bezörget az ablakon, 
a’ fiatal feleség megérté kivánatát ’s a’ téli kaput kivándorol, mellyet is a’ nem
zetőr rögtön felölt. íme azonban, midőn a’ laktanyára érnek, látja a’ nemzetőr: 
hogy a’ felöltött téli kaput sárga. Valóságos drapsziníi sárga. Űzi forgatja a’ 
fejében, de sehogy sem bírja kitalálni, hogy mi módon sárgulhatott meg, mi
alatt ő strázsálni járt? A ’ sógorok, a’ komák összedugták a’ fejüket, de a’ csu
dát senki magyarázni nem tudá. Máig is találgatják.

Akadnak ugyan rósz emberek, kik azt akarják hinni: hogy a’ százados 
épen ollyan sárga kaputot viselt azon este, de ez nyilván rágalom és figyelemre 
nem méltó p l e t y k a b e s z é d . _______________ _

— Az ellenzéki kör nevét „radical körré“ változtatta. E ’ tény magában 
egy perseverans forradalom; ezzel egyúttal ki van mondva: hogy minden eddigi 
moderatus pietást ism erő, tekintélyttartó ellenzéki elv füst és p á ra , a’ túblabi- 
rátus eszméje le van guillottinálva.

Fogjunk kezet, hiszen mi egy dolgot akarunk!
Vigyétek elöl a’ radicalismus zászlóját, mi megyünk utánatok.
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Tudjátok, mi a’ radicalism s zászlaja? Tabula rasa! Aláírtátok? úgy 
egymáséi vagyunk. Az egyetértés istene van velünk.

El ne felejtsétek: hogy a’ radiealismus fehér papirosra ir. Nem másol, 
hanem új dolgokat ír , nem a’ régieket corrigálja, nem hivatkozik a’ múltakra, 
nem tu d  semmit arról, a’ mi v o l t ,  nem e l é g s z i k  meg azzal, a’ mi van ,  
nem r e m é l  semmit, a’ mi l e h e t ;  hanem k i v í v j a  az t, a’ minek k e l l  
l e n n i .

— PETER I-ről (Pesttől 4 órányira) a’ következő történetkét beszélik: 
Az ottani lakosságnak exfóldes-úrnéja Földvári Miklósné irányában némi kö
vetelései voltak , igazságosak-e , vagy igazságtalanok , arról hallgat a’ krónika, 
és azt elitélni annál kevésbbé föladatunk , mivel az ránk nézve mindegy. Bor
zasztó! ők e’ követeléseiket nyilvánítani is merték egy romlásnak indult hajdan 
tekintetes , vagy per ab usum nagyságos táblabirónó asszony irányában ! Vélet
lenül-e , vagy szándékosan , az ismét nem tartozik a’ dologra , oda vetődött f. 
hó 18-kán Szilasi István megyei szolgabirák egyike, a’ fokos fénykorának em
bere, és tartott szörnyű Ítéletet, miilyent ember még nem evett soha. 0  a’ kö
vetelőket brevi manu lehuzatta és m e g b o t o z t a t t a .  Történt ez a’ magyar 
forradalom 33-dik napján. Jegyezzétek meg jól e’ nyúzóféle emberi alaknak, ha 
nem is emberségességét, mert biz az illyen tett nem sokat árul el belőle, de 
legalább politicáját. Hát ha azok a’ meggyalázott egyének valami módon le ta 
lálják kapni a’ pöffeszkedő quasi birót, és háromszorosan verik el az úri nad
rágra , mellyben véletlenül a’ szolgabiró is volt, a’ kutyaportiót ? Vagy igazsága 
volt azon követelő honpolgároknak, vagy nem. Ha igazságuk vo lt, akkor min
den képzeletet fólülhalad azon határtalan türelem , hogy a’ barbar főbírón ma
gát azonnal véresen meg nem boszúlta: hanem volt igazsága, az olly orosz 
systemaszerü argumentatio erről bizonyosan meg nem győzte, sőt inkább elke
serítő, és ki számolhat még a’ következésekről! Mindezekből az a’ tanulság, 
hogy az orosztól nics többé mit félnünk, hisz illy kitűnő capacitások, mint Szi- 
lassy, a’ kantsuka-rendszerben ott is csak a’ ritkaságok közé tartozhatnak. Ne
künk pedig alázatos véleményünk a z , hogy az illy ember (sit venia verbo), ki 
másban az embert tisztelni nem tudja, hivatalától rögtön mozdítassék el, ne- 
hogy azt még többször is illy gúnyjára a’ szellemi fejlődésnek bitorolja.

(Beküldetett.)

KOLOZSVÁR. Misem aluszunk ! Ig az , hogy ha az udvarhelyszéki szé- 
kelység nem leszen , a’ Józsika-Metternich vagy Metternich-Józsika-féle má- 
kony, mellyet az országnak beadtak volt, talán most is álomba tomporva tart 
va la , — de valamint mindig a’ haza vészeiben , úgy most is segített a’ vitéz 
székely nemzet. —

De a’ dologra térek. —
— A ’ bécs-pesti híreket hozó postát azon napon lezárták , mint Muszka

országban , — de csakugyan a’ híreket sem ki az országból, sem be a’ postára 
zárni nem lehetett. Eljöttek azok a’ szabad magyar hazai szél szárnymin, ’s min
ket felvillanyoztak. Mi természetesen a’ régi táblabirói modorban vártunk, 
istántiát írtunk, ’s a’ kormányhoz beadtuk. — Válasz: a’ kormányzó Ígérte, 
hogv felküldi Bécsbe. — Mi erre fellelkesülve, nagyot ütöttünk a’ nagyT dobra, 
— elhuzattuk a’ Rákóczit stb. — ’S azzal azt h ittük , hogy már mindent meg
tettünk a’ magvar szabadságért. — ’S így tovább aludtunk. —

Ezután a’ megye gyűlést tartott, — itt már a’ táblabirópolitica merészeb
ben nyilatkozott , a’ kormányzótól országgyűlést sürgetett; követeket válasz
tott , ’s olly formán, hogyha itt nem lesz országgyűlés, ’s a’ pozsonyi tart, oda 
menjenek a’ követek. — Követeink a’ voltak: Zeyk Károly és Nagy Elek pol
gártársaink. — A ’ megyei petitiót kormányszékhez vivő biztosokat sok nép kö
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vette, kik a’ választ szóval is akarták a’ kormányzótól hallani. — A ’ „ v á l a s z t  
a ’ k ü l d ö t t s é g  m e g k a p t a ,  k e n d t e k  p e d i g  t a k a r o d j a n a k  h a z a .“

A ’ nép zúgott, de hazatakarodott. —
A ’ főkormányzó ezen fontolvahaladó ’s parancsoló modorát megengedjük 

most az egyszer, a’ következő okoknál fogva:
a) Tudjuk, hogy ő nméltósága az akadémia elnöke, ’s ott minden tag, az

az, az egész akadémia fontolva haladó, — ’s így ő nméltósága is.
b) Tudjuk, hogy ő nméltósága életét a’ haza szolgálatjában töltötte, hol 

az ó igazgatási rendszer kápláros modorban folyt, — ’s ő méltósága ahoz 
lévén szokva. —

c) T ud juk , hogy a’ haladási párthoz tartozott mindig , ha a’ modor lán- 
czon tartotta is — tehát ezen kis grammaticalis hibát most az egyszer a’ sajtó 
elnézi. —

Már hogyha a' kormányzási formalitásokból származó késedelmesség 
miatt valami vész áradt volna a’ honra: hogy a’ világtörténet kinek tudná be? 
a ’ más kérdés.

Azonban a’ megyékben is itt ott ébred a’ lelkesedés — ámbár Bécsből 
emissariusokjöttek haza, az unió ellen dolgozni. — De nem ért semmit!

Mert a’ lelkes udvarhely székiek, hivatlan összesereglettek Udvarhelyre, 
’s ráparancsoltak a’ főtisztre, hogy azonnal gyűlést tartson, — meglett. Innen 
30 tagból álló küldöttséget neveztek Kolozsvárra, a’ kormányzót azonnal ország
gyűlése hirdetményére felszólitandót. — A ’ küldöttség Kolozsvárra megjött — 
lelkesen fogadtatott az idevalóktól. — A ’ kormányzónál megjelent, ’s most a’ 
kormányzó sem harangozott „takarodót“ , hanem valami régi törvénybe kapasz
kodva, május 29-kére országgyűlést hirdetett Kolozsvárra. — H át ha az a’ régi 
1600-i instructió nem volna; akkor nem ? há tha  a’ 80,000 számból álló Udvar
helyszék nem sürgetné; úgy sem ?!

Most már a’ nagy dobra még nagyobbat ütöttünk — oratiók, fáklyás
zenék , rakéták nem hiányzottak, a’ mint illik. —

A’ Józsikák sem maradtak ki; az illő méltányos tisztelet nekik is meg
adatott . . . .  a’ mint illik. — Karó antecedentem . . . .  stb. A ’ Múlt és Jelen 
újságnak sok száma megégetteték, a’ Szilágyi Ferencz — Metternichnek e’ 
volt legkézcsókolóbb bér-szolgája Erdélyben ; most is Bécsbe futott — abla
kait beverték . . . minden a’ mint illik. — De a’ szegény collegyomnak a’ kárt 
terítsék meg — ő nem oka, hogy a’ consistorium talán nem is akarta, vagy 
nem birta , ezen Szilágyi Ferenczet elcsapni. — Én ezennel megragadom a ’ 
szerencsét,ünnepélyesen inditványozni, a’ mint illik: hogy az első consistoriumi 
gyűlésben Szilágyi Ferencz, ki addig is az ifjúságnak, a’ collegyumban, a’ nép
nek az országban, a’ Múlt és Jelen — a’ Metternich alacsony elveit tan íto tta : 
a’ tanári székből formaliter elcsapassék: uj nemzedéknek illy alacson tanár 
nem tanithat úgy — a’ . . . mint illik. —

— De nézzünk szét a’ vidéken is.
A’ marosszéki királybíró nem pártolta az uniót — nem csoda, Metternich

nek ez a’ legújabb teremtménye , — még féléves pius; — hanem a’ lelkes szé- 
kelység itt sem késett ám — a’ háromszinü zászlóhoz állani. — I tt megem
líthetném, hogy egy idevaló tanár népszerűségét merőben elveszti. — Sajnáljuk 
— de nem okosság az idő szelleme ellen, burkus háborúi Alvinczi-féle puskák
kal lövöldözni, — az illy embert az idő árja elsepri . . .  a’ mint illik. —

— Udvarhelyt egy tisztelendő úr egy tanulónak a’ fejét beverte, a’ mint 
nem illett, hogy az ukáz ellenére, nemzeti rózsát tett a’ kalapjára, — a’ tisz
telendő úr elhordta a’ reverendát. •—

— Torda megye is elfogadta az uniót; egy kicsit féltünk ettől, mert az 
ottani főispán orra igen lágy volt —- pedig Toroczkón csinálják a’ vasat — ’s 
mindig a’ Józsikák után hajlott. — Követek : — Bánfy Ignácz , és Kemény
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György bírók. — Az egyik nem sok a t, a’ más még semmit sem óráit a* 
zöld asztalok mellett — de se baj ! most lelkes honfiakra van inkább szükség, 
órái Szabó Lajos eleget — ’s illyeneket bírunk a’ két követben. — Éljenek! —

— A ’ Hunyadmegyei főispán arról gondolkozik, hogy még elébb Bécsbe 
menjen , arról meggyőződendő: hogy vájjon Metternich igazán elfutott-e , ’s 
igy a’ Józsikák napja, ’s a’ Nopcsák holdja valójában letünt-e? ’s csak azután 
gondol egy nagyot, — miből azonban a’ néhai vízaknai királybíró nem fog többé 
kettőt csinálni. —

— A ’ Múlt és Jelen Írja, hogy az utolsó Iktari gróf a’ porosz, meg belga 
királytól kereszteket nyert , — nó hiszen már felakaszthatja a’ kereszteket a’ 
bányiczai krucsára. — Meg is érdemiette, a’ múlt országgyűlésen sokat tett a’ 
hazának : a’ szózatolásra összefogdosott regalisták egy részit ő tartotta asztallal 
. . .  a’ mint illett. —

— Hanem azt nem értjük , hogy most tavaszszal, mikor a’ szegénység 
mindenből kifogvott, mért csikarják az adónak 2/3-át fel. — Talán nem telik 
a’ Józsikáné 12,000 forintja? Ad vocem Józsikáné: mért húz ezen egyébiránt 
tiszteletre méltó polgártársnő a’ szegény országtól 12,000 forintot? —

— A’ marosvásárhelyi, és enyedi ifjúságot elbocsátották — se baj ! ha
eszük lesz, majd visszajönnek, ’s ők bocsátnak el néhány ta n á r t ................ a’
mint illik. —

— Sajtószabadságunk még nincs kihirdetve , pedig ő felsége minden
országában megadta — úgy sem ir senki, tehát minek? gondolják................ a’
mint illik. — KIS DÉMON.

— G y a k o r l a t i  n é m e t - m a g y a r  n y e l v t a n  n é p  - é s  i p a r t a n o 
d á k  s z á m á r a ,  2 - d i k  t a n f o l y a m .  Azon részvét következtében, mellyet 
a’ közönség gyakorlati nyelvtanom első és második kiadását fogadá, miután 
azokból rövid idő alatt több ezer példány elkelt, a’ szóképzés és szókötés sza
bályait is hasonló gyakorlati módon összeszedtem és könnyebbítettem.

E ’ harmadik tanfolyam, melly az elsőnek folytatása és kiegészítő része, 
nehány nap múlva sajtó alá fog kerülni, ’s olcsóságánál fogva nép- és ipartano
dák számára könnyen megszerezhető leend.

SAMAR JA Y KÁROLY.

— Az aradi színházi választmány e’ folyó év novemb. 1-sőtől kezdve 
jövő 1849-diki április végéig színházát újra Gócs Ede dalszinésztársulat 
igazgatójának engedte á t , felszóllítatnak tehát mind azon színészek ’s színész
nők, kik jövőre vele szerződni akarnának, szíveskedjenek őt május 15-ig bér- 
mentesen értesíteni. — Költ Aradon április 1-jén 1848.— Orbán Pető, választ
mányi jegyző.

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
A' PÁRIZSI ESEMÉNYEK RÖVID VÁZLATA.

Ha valaki a’ párizsi események egymásutáni sebes következményeit figye
lemmel kisérte, köztársaságának létrehozását hosszasb idei munkálkodások szü
löttjének tartja. Az 1830-ki forradalom háromnapi heves ütközet és háromnapi 
politicai eszmeküzdelem után megcsalatott Lafayette által, ki a’ köztársaságot 
rendező gyülekezetnek Lajos Fülöpöt nyakára tolá e’ szavaival: ,,Im a’ köztár
saságok legjobbika.“ Lajos Fülöp királylyá kik iáltato tt, de a’ kijátszott párt 
tervéről le nem monda, ’s csakhamar letépé e’ koronarabló álarczát. Két évig 
maradt a’ király tulajdon palotájában, nehogy a’ Tuilleriák elfoglalásával már
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is hanyatló népszerűségét egészen elveszítse. Condé herczeg meggyilkoltatásá
nak gyanúját 17 évi uralkodása csak erősbíté.

A ’ már szunyadozni kezdő republicanus pártot a’ követkamarának az 
adresse feletti czivakodása felébresztő, sikerülvén a’ banquet részére megnyerni 
100 követet, és azt a’ hírlapi viták által érdekessé tenni; a’ kormány tilalma 
ellen 10,000 nemzeti őrt nyere meg, kik fegyver nélkül ugyan, de egyenruhá
sokban a’ gyűlésben megjelenni ígérkeztek.

Az ellenzék, mellynek egy része nagyravágyás és irigységből a’ legitimis
tákkal kezetfogva a’ kormány megbuktatásán működék, a’ mindinkább nevekedő 
szenvedélyek túlságos kivánatitól megrettenve visszalépe, de a’ felingerült nép, 
melly egészen más következmény kivívására vala elkészülve, különböző helyeken 
sűrű csoportokba gyülekezett,’s védni nyilvánítá a’ kormány által megvetett, az 
ellenzéktől elhagyatott jo ga it; febr. 23-dik reggelén, a’ rappell hallottára, részint 
gyávaságból, részint rokonszenvből meg nem jelenő nemzeti őrség a’ reformis
ták lapjaiban általános rokonszenv jeléül tekintetvén, az eddig habozó népet el- 
határozottá tévé. A ’ városi hajdúk és nép között apróbb csaták keletkezvén, a’ 
reformnak makacsan ellenszegülő király annak engedni szinlele, ’s a’ ministere
ket megváltoztatá szokás szerint, mint a’ nép mondá (les chiens avec les loups), 
mind e’ mellett a’ zaj csendesedni kezde, a’ város estve felé kivilágíttaték , a’ 
nép nagyobb részében öröm ’s megelégedés uralkodók, de a’ tervét kivívni el
határozott republicanus párt czéljához vezető utait nem tévesztő ; jól tudta, mi
kép a’ tuilleriákhoz vezető Boulevard de capucin a’ külügyministeri lak előtt 
felállított katonaság által el van zárva, de láttam vezetni több mint 15 csoport
já t  a’ megelégedettlen (Marseillaise-t és Girondin-t éneklő) népnek.

Az őrt álló ezredes, nyilvánítván az átmenetet megtiltó parancsot, a’ né
pet a’ visszatérésre felszólító, de a’ hátulrul előre tolakodó nép a’ visszatérők 
útját elzárta; ekkor egy a’ külügyministeri palota felé intézett lövés az ezredes 
lova lábát ellövé. A ’ felügyelő tiszt azonnal tüzet parancsol, és számos áldozat 
lepé el a’ Boulevardot.

A ’ különböző irányban szétoszló nép egetrázó hanggal kiált: „fegyverre az 
orgyilkosok ellen“ , a’ gyertyákat eloltották, a’ gázlámpák fő csövét több helye
ken kettévágák, ’s ime az ünnepélyesen kivilágított várost fekete sötétség borítá 
el. A ’ földön fekvő áldozatok sebhelyeiken ruháiktól megfosztva, szekerekre té
tettek, mellyeket a’ Girondin-t (mourir pour la patrie) éneklő nép fáklyákkal kö
rülvéve kisére. Láttam e’ szekerek egyikét a’ National szerkesztősége előtt, ez 
egymásra hányt, vérrel festett félmeztelen testeket, egy a’ szekéren álló szónok, 
egyik kezében fáklyát, másikban fegyvert tartva, bosszúra szólító fel népét; a’ 
National szerkesztőség egyik főnöke beszédet ta rta , mellynek értelmét ki nem 
vehetőm.

Rögtön barricadok emelkedtek , mellyeknek csodálatos szerkezete ennek 
m eghághatását, a’ katonai csoportok közlekedését lehetetlenné teszi, ’s a’ ka
tonák ellen vívóknak védfalul szolgál. Két sor kő rakatik tudniillik fél
vagy egy ölnyi magosságra, 1 x/ % egész 2 ölnyi távolságra egymástól, e’ két sor 
közti sánczot egész nagyságukban levágott élőfák, felfordított ’s kövekkel ter
helt szekerek, szétbontott fabódék olly mesterségesen töltik b e , hogy részint a’ 
barricadok egyenetlensége, részint ezen különbféle tárgyak ingatagsága , a’ fa
ágak rugékonysága , az ezt meghágni merészlőnek bizonytalan támpontul szol
gálnak , a’ katonaságot megtámadó népnek golyói az igy összeakadt barricadok 
rései közül a’ katonát megtalálják, míg amazokó a’ népnek mit sem árthatnak. 
Ezeken kívül némelly házakból is ostromoltatott a’katonaság, ezen házak lakosi 
a’ kapu alatti pinczebolt betörése, vagy a’ kapuknak barricadok általi megerő
sítése által biztosítva a’ barricadok közé szorított katonaságot szükség esetében 
cserép ’s ködobálásokkal semmivé tették volna.
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E ’ közben a’ nép egy vésze feltörte a’ fegyverárusok boltjait, a’ házak 
lakosait nem csak fegyverők kiadására, de veszedelmesebb helyeken segítségre 
is jönni kényszerítő. A’ gyáva polgárság egy része nemzetőri fegyverét, sőt 
egyenruháját is átadta, melly módon egy új nemzeti őrsereg alakulván, a’ kato
naságot csakhamar maga részére vonta, és illy módon a’ republicanusok terve, 
a’ királyt családjával kiűzni ’s köztársaságot alapítni, könnyen sikerült.

Ezen köztársaság, melly a’ nép fenségét (la souverainité du peuple) elis
merte, Szabadság, Egyenlőség ’s Testvériség czime alatt, egy magasabb szellemű, 
eddig nem létezett köztársaságot kivána alapítni. A’ követ- ’s pairkamarát szét
oszlató, a’ czimek nyilvános használatát megtiltó, a’ diszrendjelek hordozását 
csak a’ katonaságnak engedő meg.

Azonban a’ munkátlan és kenyértelen nép Louis Blanctól a’ munka elren
dezését Ígérete szerint követelve, 4, 6, sőt 8 frank napidíjt kért. Az aristocra- 
tia , (melly háromnapi ijedtségéből kijózanodva az új kormány megbuktatásán 
működők) Ledru Rollin körlevelei, (mellyek a’ megbukott kormány embereit a’ 
hivatalokból kizárni javaslók) , az ó nemzeti őrsereg elégedetlensége, melly az 
ujonczokkal együtt választandó tiszteket elismerni nem akará ; a’ népnek ezek 
elleni panasza — hogy tudniillik egyenruhájokban, kiváltképen medvebőrös 
sisakjokban az aristocratiát fentartják ; a’ megcsökkent hitel ’s pénz hiánya, 
melly a’ polgárság félelme által növekedők, kik a’ munkátlan nép erejét, annak 
örökös ünnepléseit, a’ clubbok naponkénti szaporodását látván, pénzüket elrej- 
ték , — az új kormányt nem kis zavai'ba hozák, melly csodálatos elszántsággal 
védő új alkotmányát ’s önmagát. — A ’ fenyegető nemzeti őrség ellen majd 200 
ezer munkás seregle össze, az új kormány jogait ’s törvényeit védendő; a’ kor
mánynak a’ franczia munkás osztály iránti figyelme, melly neki mindenütt első
séget adni parancsola, és a’ munka hiányában élelemmel ellátó, az idegen mun
kásokat lassanként kiszorítni, ’s a’ csendet ’s békét helyreállítani látszék.

MURICSÁN.

BECS. T a v a s z h ó  10-ke'n 1848. Városunk mindinkább szabadul az egyház 
bilincseiből. Megunta a’ hosszú járm ot, mit ősei olly sok századokon keresztül türel
mesen viseltek. A’ szabadság-érzet szerzetesek elleni ingerültségben nyilatkozik. Át
látta a’ nép , hogy a’ barát-zárdák szentség köpenyébe burkolt büntanyák voltak , ’s 
nem késett azokat az ellenök nyilatkozott közvéleménynek óriási erejével megostrom- 
lani. A’ ligorianusok elúzetését múlt levelemben érintém, de ezen jó madarak közül 
némellyek risieózták magokat, ’s holmi vén asszonyoknál elrejtve benn tartózkodtak. 
Ez a’ nép figyelmét ki nem kerülhette, ’s szoros nyomozódásának sikerült a’ lappan
gókat kézre keríteni. Ünnepélyesen kiparancsoltattak , javaik — mit el nem takarí
tottak — státusjószágnak nyilváníttattak. A’ nép tovább ment. Vannak •— azaz : vol
tak — itt Bécsben úgynevezett b ű n b á n ó  h ö l g y e k ,  kik a’ ligorianusok felügye
lete alatt álltak. Képzelheti mindenki e’ bűnbánó hölgyek rendeltetését, mint szinte 
azt is, hogy ezek a’ mai fölvilágosodás szelleme előtt meg nem állhatták. Fötartóz- 
kodóhelyök Landstrassen volt, ’s szétoszlatásuk kivánata csakhamar tetté érlelődött, 
’s tömegestül vonult zárdájok elé a’ nép , hogy rájok ordítsa korunk kárhoztató Íté
letét. Sokkal gyorsabban történt az egész , hogy sem magamnak rögtön időt sza- 
kaszthattam volna a’ Landstrassera mehetésre. Az eseményt e’ szerint csak hallomás 
után Írhatom. Rendőri közbejövetellel lakuk átvétetett, hol, mint többektől hallom, 
pinezében elásva csecsemők találtattak, bár e’ hírt több falragaszok koholmánynak 
nyilvánítják. Én nem mondom : hogy igaz, de lehetetlenségére sem szavazok. Azon 
viszony, mellyben ezen hölgyek a’ ligorianusokkal voltak, előttem mindent hihetővé 
tesz, — annyival inkább, mert sokan, mint szemtanúk úgy beszéltek mindenfelé. Le
het , hogy azok figyelmét, kik a’ falragaszt készíték, elkerülé, — vagy tán a’ vallás 
iránti tisztelet fenntartása legyezteti velük a’ bűnt. Különben, ha igaz az egész ese
mény, akkor sem valami rendkívüli líjság............sok illy borzasztó adat volt már a’
coelibatus czélszeriisége positiv tagadásához.
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Tegnapelőtt éjjel 11 óra körül számtalan nép hullámzá végig a’ Freyungot, 's
a’ legnagyobb csendben Hóf felé tartott. I tt megállt a’ pápa követének ablaka előtt, 
*s egyszerre több ezer ajak borzasztó füttye harsogott a’ levegőben. A’ belváros egy
része csakhamar talpon v o lt............csend, nyugalom , álom , minden megszökött,
hogy zajos tetszéssel üdvözölje a’ nép ébredésének szent ünnepét. E’ pillanat óta 
Bécs ébren aluszik , ’s jöjjön bár Rómából vagy bárhonnan a’ sötétség , tűrni nem 
fogja. Néhány pillanat alatt a’ ház homlokzatára tűzött pápai czimer le volt zúzva, ’s 
a’ korlátot nem ismerő lelkesedés hangos füttyökkel adta tudtára Bécsnek, hogy ta
vaszhó 8-kán éji 11 órakor megszabadult Ausztria Rómának bilincseiből. — Én sz i 
vem mé l y é b ő l  ü d v ö z l ö m  O l a s z h o n  f ü g g e t l e n s é g é t ,  ’s t i s z t e l e m  
is,  m í g  ö n é r d e k  e s z k ö z é v é  n e m a l j a s u l .  — Az olasz szabadságtól igé
nyeljük is , hogy önkény eszközévé le nem fog aljasulni. Legyen szabad m a g á é r t ,  
’s e r e j é t  m a g á b a n ,  de  n e  s z á m í t ó  f e j e k b e n  ke r e s s e .  — Hitem szerint 
a’ függetlenéin Lombard-Velencze önérdek szolgájává többé nem lehet. Azon pilla
natban , midőn tettre határzá magát, erőt is kellett annyit érezni magában , mennyi 
elég arra, hogy mind kívülről, mind belülről jövő szolgaság ellen biztosítva legyen. 
E ’ szent erőt Rómának ’s Szárdiniának meghazudtolni nem szabad. Egyébiránt jövőnk 
kétes , majd meglássuk, mennyiben érdemié meg Pius Európa bizalmát. Annyi bizo
nyos , hogy ha megérdemelte, úgy IX-dik Piusban a’ r ó m a i  p á p a  m e g h a l t , — 
’s ebben álland Piusnak világtörténeti érdeme is.

A’ pápai követtől két — füttyöt követő — hangos kerepölés után scót papok 
felé vonult a’ nép, ’s az elébbihez hasonlólag tisztelgett. A’ kitűzött németbirodalmi 
zászlót itt is bevonni kényszeríték a’ szerzeteseket.

Hogy Metternich 8 napig Lichtenstein herczeg jószágán tartózkodott, most 
már kinyilvánult. E ’ nagylelkű vendégszeretetért őt is megtisztelték az illetők. Leg
alább van most már neki is fogalma a’ macskazenéről. Kedves egészségére kívánom. 
Noscitur ex sociis sat sat.

El akartak menni a Benedictinusokhoz is. Ezt azonban néhány fölállított nem
zetőrök meggátolták, kik az egyetem piaczát elzárván , nemzetőrön kivül senkit be 
nem eresztettek. A’ tisztelendő atyáknak azonban elég volt az akarat is. Ezt is sokal- 
lották. Azt is mondják: hogy a’ tömeg szétoszoltakor magok a’ nemzetőrök részesí
tették őket e’ rendkívüli szerencsében. Prosit.

Sok szerzetesek csak azt sajnálják , hogy háromszáz évvel elébb nem születtek. 
A’ nép meg csak azt sajnálja, hogy 300 évvel elébb nem szabadult meg tőlök.

A ’ lelkesültség mámora oszlik, ’s vele együtt oszlanak nemzetőreink is. Fogyó 
arányt képeznek a’ politicai vészfellegekkel. Utóbb is csak a’ kezdő egyetemi ifjúság, 
’s a’ polgárság közül néhány lelkesebbek maradnak ben. Remegnek a’ munkaidőtől, 
’s nem sok hajlamot mutatnak közelebb viszonyba jönni a’ várható ágyúgolyókkal.

Az itt levő lengyel küldöttség még semmi megnyugtató választ nem kapott. 
E ’ hosszas hallgatás okát magunknak megmagyarázni nem tudjuk. Holmi Metternich- 
féle politicát gyanítunk. Adja isten , hogy gyanúnkat Lengyelország melletti tettle
ges fölkelés oszlassa el.

A’ belvárosban csaknem minden utczák telvék német zászlókkal, mi az egész 
városnak ünnepies színezetet ad. Rotschild egy volt az elsők közül, kik jónak látták 
ablakaikban kitűzni. Kitűzte a’ megbukott magyar cancellária is , ’s később mellé he
lyezte a’ magyar nemzeti lobogót. Látszik , hogy a’ nemzetiség nálok csak mellékes 
érdek, ’s az idegen érdekeknek mindig alárendezték. E’ tisztességes szokást most 
se tudják levetkezni. Hívek maradnak magukhoz mind halálig. Szeretném tudni, 
reménylik-e tagjai hatalmuk föltámadását ?

Az asztalos-legények lázongni kezdtek, ’s követelték napi-díjok fölebbemel- 
tetését ’s dolgozási határidejöknek naponként egy órával leendő rövidítését. Kérel
mük megadatott,’s estvére nagyszerű fáklyás menettel tisztelegtek a’tisztviselőségnél.

Legújabb magántudósítások szerint Olaszország ismét Radeczky hatalmában 
van. Kötve hiszem. Ha 100,000-nyi fegyveres erővel hátrálni kénytelenült, 8000 ta
pasztalatlan önkénytesnek hozzácsatlakozása által nem fog győzedelmeskedni.

A’ Németbirodalom frankfurti gyűlésén republicanusi hajlam kezd mutatkozni. 
Ezt előre lehetett gondolni.

P ap  Gábor .
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SOPRON, april 4-én. Az ember szabadnak teremtetett; a’ lélek minden felgerjedése, a’ 
kebel minden vágya, a1 szív minden dobbanása között legszentebb az , mit a’ szabadság érzete, 
ezen örök tulajdona az emberiségnek, szül. Nemzet szabadság nélkül lombtalan fa, gyöngyte- 
len tenger. Minden kor népeinek voltak saját eszméi, saját (lelkesedése; de a’ végpont, hol 
ezek találkoznak — a’ s z a b a d s á g .  Egyik nemzet hamarább ér el e’ végponthoz, mint a’ má
sik : miként némelly fának virágait szemlélheted , míg ezerek éktelen állnak, 's ki mondhatja, 
hogy ezek szintúgy nem fognak virágozni és — gyümölcsözni? — Fog jőni kor, midőn a’ né
pek istene csak szabad ajkakról hallja tiszteletét, csak szabad kebleknek hálafohászaikat. És e’ 
kor ö r ö k  leend , miként örök a’ természet. A’ hitnek úgy, mint a’ szabadságnak voltak mar- 
tyrjai, amazok igazságot és szeret.etet hirdettek milliók között, ezek az emberiség örök tulaj
donáért küzdők ’s elvéreztek, hogy szabad legyen a1 föld, melly kihűlt keblök sebei fölött 
emelkedik, hogy szabad legyen az ember és boldog, ki ezeket nyitotta. — A’ magyar szabad
ság örömmel töltött el minden kebelt. Szép látni mint buzog minden soproni polgár édes ha
zánkért és nemzetünkért! A’ vármegye ’s városháznál, tornyokon, szegleteken nemzeti lobo
gók hirdetik, hogy Sopron polgárai nem idegenek többé a’ honban, mellyben születtek. Posta- 
és só-hivataloknál sasok helyett hetek óta nemzeti lobogókat lenget a’ szellő. A’ nemzeti örse- 
reg nagv része fegyverekkel el van látva, ’s hetenkint többször hadigyakorlatok tartatnak. A’ 
német felírások lassanként magyarral váltatnak fel. A prot. tanuló ifjúság közül néhányan mü- 
kedvelőkül a’ „Falusi lakodalom“ czimü vígjátékot fogják adni, a’ begyült pénz fegyverek 
megszerzésére fog fordittatni. Vajha hazánk több városiban e’ szép és hasznos példa követőkre 
találna! — De engedjetek meg, ha ennyi szép és nemes tettek után szivembe mártom toliamat, 
’s szomorún irok, miként az jelenleg érez. —- Nem kell messze visszatekinteni a’ múltba, nem 
kell történeti ívek tengerén búvárkodni, a’ ki é l, lát, hall, tapasztalhatá, hogy honunk politi
cal életében a’ papok mindig jelentékeny szerepet vittek. Ha tetteiket, mellyek hazánkra cse- 
lekvőleg vagy szenvedőleg hatottak, mérlegbe- vetjük, a haszon (néhány, alapítvány) melly egy- 
némelly által nemzetünkre háromlott, a’ passivhatásu tettek irányában parányivá aljasul. A pap
ság hasonlít azon szívtelenhez, ki egyik órában önkénytesen fájdalmas sebeket ejt rajtunk, míg 
a’ másikban g y e n g e  írt hoz ezekre. A’ papság hivatása hirdetni az isteni igéket, igazság, jó
zanság és békességre tanítani a’ népet, mellynek pásztora, és e’ hivatás szent és felséges, mint. 
maga az isten. De mennyire ellenkező e’ hivatással az , mit korunkban tapasztalunk! Felsajog 
a’ honfi keble, ha meggondolja, mikép buzgólkodtak a’ s z e n t  f é r f i a k  az i g a z s á g  m eg
b u k t a t á s á n .  Tiszt- vagy követválasztásokat megelőző napokban imakönyv helyett c s u t o r á k  
forognak a’ t i s z t e l e n d ő  k e z e k b e n .  Egy Győr megyei plébános helységében követválasz
tásunk előtt itezés üveggel fején az asztalra állott (mint ez a’ gyűlésben elmondatott) ’s igy 
d e f o r m á l t  a a’ nép hitét, meggyőződését. Egy Sopron megyei plébános nem borzadott azt 
prédicálni híveinek, hogy azon zászlóknak, mellyeket a’ városban kitűzni látnak, ne örüljenek, 
azok helyett inkább feketék illenének, hogy legalább gyászolva láthatnák eltiport szabadságu
kat. Hogy az országgyűlési végzések reájok nézve „arany pohárban méregital.“ Mint hallottam 
egy másik szinte Sopron megyei pap, izgatások miatt a’ szolgabirótól szinte keményen megdor- 
gáltatott. És valóban félni lehet, hahogy a’ papság közt több illy h a z a á r u l ó k  vannak, a’ 
nép, mellynek terhein a’ hon nem kis áldozatokkal könnyített, az üdvös eredményt talán fel
fogni kellőleg nem tudván, vagy nem méltányolván, baráti jobbok helyett számtalan hideg keb
lekre lelünk. A’ nép nem tekinti azt, hogy m i, hanem k i á l t a l  mondatik. Ennek okát a’ ne
velésben ’s az ekkorig létező feudális rendszer bilincseiben vélem rejleni. Azért a’ nevelést jobb 
kezekre kell bízni, hogy a’ nép felvilágosittassék, ne ámittassék. Tudatni kell vele a’ hon é r 
d e k e i t  és i g é n y e i t ;  hogy miután a’szolgaság salakjából kiemelve s z ab addá,  h o z z á n k  
h a s o n l ó  p o l g á r r á  t e t t ü k :  velünk kezet fogva munkáljon nemzetünk nagyságán és di
csőségén. Fájdalom, nyolez századon keresztül „a1 haza egyeseknek lakoma vala, a’ népnek nem 
egyéb börtönnél“ —- most minden fia e’ hazának egyformán részesül a’ szabadság áldásiban, 
most mindenki elmondhatja a’ költővel:

Nem vagyok magam,
Testvérim vannak számos milliók!
Ök védnek engem, én megvédem őket —
Nem félek tőled, sors, bár mit akarsz!

SZABADKA , april 15-én. Ha villányszerú hatást gyakorolt ránk a’ párisi trón-felforga- 
tás, mit mondjunk azon hatásról, mellyet a’ pesti eseményekre; a’ nádornak ’s Kossuthnak 
Bécsbeni fogadtatásukra; ’s végre a’ ministerium megadásának hírére érezénk? — Mintha egy 
érzelem-chaos fogta volna el kebleinket; csak leikeinknek ’s eszményeinknek éltünk. ’S ha 
most is némilegingerlődött állapotban vagyunk, tulajdonítható a’ még mindig ’s minduntalan 
egyremásra változó körülmények rohamának, ’s annak, hogy a’ bomlásba ment birodalmi kor- 
mány-gépezet helyett, az u j, t. i. a’ mienk, még mindig fejletlen állott, erő ’s eszközök nél
kül, mellyekre a’ vész napjaiban minden időmulasztás nélkül volna elkerülhetlen szüksége. 
Vagy azt hiszitek, pénz és rendezett katonaság hiányában a’ sokféle bel- és külellenség ellené
ben elszórt lelkesedésünkkel megvédhetjük hosszabb időre a’ hazát ? Szerintem aligha..........
mert a’ sokféle nemzetiség, a’ minthogy kicsiny vagy nagyobb elemben van egyhelyütt elszórva,



elvégre a’ nyert jogok után tovább megy kívánságaival, természetében lévén, mindig többet 
és többet óhajtani, ott hol gát és határ nincs, melly jó eleve fülébe kiáltsa ,,a’ ne továbbot.“ 
Vegyük hozzá . . . hogy a’ hazában , magában a’ magyar elemben is , támadhat ellenségünk, a’ 
minthogy egyik h i ú s á g á n a k ,  másik ö n z é s é n e k  áldozatjaként nézi magát; mindezeknek 
tehát kibékitése, kielégítése, vagy ha úgy tetszik : legyőzése sok ész, sok erőt és sebes eljárást 
igényel ministeriumunk részéről. Mert pár napok alatt most a’ gyeplőtlen népek és nemzetek 
ki vannak téve annak, hogy azt kivánják holnap , mit még ma szentségtelenségnek tartottak. 
Ma dynastia, holnap respublica; ma egy nagy magyar nemzet, holnap legfölebb népek szövet
kezése, vagy egymáselleni haláltusa. Válasszatok! de aztán a’ dologra..........

Eddig nem írhattam meg, hogy mi is elfogadtuk népgyülésünkben a’ 12 pontot, mert a’ 
fegyver-gyakorlás ’s újságok olvasása elfoglalja minden időnket; azonban ki városunk szelle
mét ismeri, az képzelni fogja, hogy fővárosunk hangulatát — mielőtt más városok példáját vár
tuk volna be— azonnal mi is magunkévá tettük. Itt magyar és szabad szellem uralkodott min
dig. Kissé több lelkesedés a’ katonásdiságban nem ártana ugyan, de távolabb lévén izolált hely
zetünkben a’ tűztől, és sokan a’ kötelező ’s majdan kellőleg rendező törvényeket akarván be
várni, a’ naponként tartott katonai gyakorlatokban még nem vesznek részt; 400-an azonban 
már elég ügyesen kezelik fegyvereiket. — Négyféle ezred van itt alakulóban; u. m. : közön
séges gyalog, gránátos, vadász és lovasság. Ez utóbbi, bunyevácz atyánkfiainak szép lovai 
miatt, úgy hisszük, szép számból fog állani. Horvát atyánkfiainak pedig megmutatandjuk, hogy 
nem olly könnyen engedjük magunkat hozzájuk csatlani, mint ők hirlék Bécsbeni létükkor; 
magyaroknak tartván magunkat, habár neveink icscsel végződjenek is, ’s habár Bácsországnak 
fele a’ szláv nyelvet beszélje is. Ezt óvásul helyén láttam, a’Bacsót’s Bánátot magokhoz hódítni 
akaró par excellence horvát deputatio ellenében megjegyezni . . . .  Mint a’ pestiek, mi is lefog
laltuk a’ kereskedőinknél lévő néhány mázsa puskaport, ’s azt két héten á t , minden 24 órában 
felváltott 12 — leginkább urakból ’s mesteremberekből álló — nemzeti őrség által őriztük. 
Hogy a’ puskaporház melletti rögtönzött vártaházban nem volt épen nehéz a’ v á r a k o z á s ,  
azt az egyetértő fiatalságnak köszönhetni, kik őrtálló pajtásaikat mindig nagy számban látogat
ván meg, kedélyes beszélgetéseikkel, ’s helyhez illő bakás élczeikkel, röviddé tevék az éjsza
kát. Szép tőlök! — A’ casino — mint mondják — illyenkor mindig üres volt. A’ katonai fogla
latosság e’ szerint nem is olly nehéz, mint gondoltuk, ’s igyen, a’ nélkül, hogy észrevennók, 
bele találjuk magunkat a’ formákba, mellyek azelőtt gyerekes játékként tűntek fel szemeink 
előtt. Nem kell egyéb tehát, csak jó törvény és fegyver, és mi jó katonák leendünk. Kedv és 
tűz van elég, csak használni kell az alkalmat; de ezzel sietni kell, mert most ha valaha áll azon 
közmondás : „si vis pacem para bellum.“ — Napóleonnak egy emlékirata jelent meg itt a’ na
pokban sajtónk alól magyar fordításban *); az is azt mondja : midőn a’ népek általánosan fel 
lesznek fegyverezve, lesz béke, lesz szabadság; ,,mert a’ szabadság nem áll a jognak tudomá
nyos fejtegetéséből, hanem azoknak eleven érzéséből ’s a z o k n a k  m e g v é d é s é r e  s z ü k 
s éges  e r őbő l .  Csak a’ fegyveres férfi lehet szabad; mert ő oltálmatlanul másra nem szorul, 
és mert a’ merész elbizottság, melly kedvét!, találja az alacsonyitó gyávaság faggatásában, 
nem bántja azt, kinek ellenszegülésétől félni kell , mert minden elbizottság félénk, gyáva, 
pulya.“ Ugyanott a’ többi közt Napoleon jóslólag a’ jelen forradalmi időkre a’ következőket 
mondja : ,, Polgári társaságainknak alkotványa elkorhad és összedül, semmi emberi erő nem 
bírván feltartóztatni a’ természet örök járását. Valamint a’ megérett gyümölcs leesik, úgy bom
lanak el rothadásban az országok is, midőn őszük elérkezett. A’ revolutiónak fergetege , melly 
Frankhon fölébe egyes felhőkben vonult, borzasztó éjképpen fog egész;  f ö l d r é s z ü n k r e  
b o r u l n i ,  és csak ha a’ természet éghető anyagaiból kifogyott, fog a’ menydörgés megszűnni, 
és a’ derültebb nap előtűnni.“ Egy más helyütt pedig : ,,Az emberiségnek egyesülni, és a’ né 
pékét választó közfalaknak le kell hulniok, ezen ut felé vezet bennünket a’ természet . . . .  ’s 
kevés századok múlva földrészünk minden lakosai egy európai rokonságot fognak képezni . . . 
már jelenleg is a’ müveit nemzeteknek csak köznépeit lehet megkülönböztetni, mert műveltjei 
a’ különböző nemzeteknek is , csak egy népet tesznek. Ezen közelítésre ’s egyesülésre dolgozik 
a’ természet, mióta az embereket teremtette; ’s meg fognak egyszer minden polgári jogok és 
erények szűnni, és helyökbe tisztán emberiségiek lépendenek, igy fog végre az egész emberi 
nemzet szabadon a’ határtalan téren mozogni. — Ez a’ teremtőnek akaratja, melly teljesedésbe 
menend, nyilatkozzanak bár az emberek bölcseségökben mellette vagy ellene,.“

E’ kevés idézésekből, mint látjuk, Napóleonnak tisztánlátó combinatiója nem csalatko
zott, ’s csak igen sajnosán, hogy e’ helyütt mindazon szebbnél szebb igazságokat nem hozha
tom elő, mik a’ mondott emlékiratban — időnkre ’s helyzetünkre alkalmazólág — feltalálha
tók. Ismertetésül azonban tán ennyi is elég, hogy a’ mintegy 3 ívre terjedő ’s Napoleon haty- 
tyúdalának méltán nevezhető munkácskájára figyelmessé tegyem az olvasó közönséget. Ára 30 
kr. váltó. Kapható Mihs Miklós könyvkereskedésében helyben. M a n ó .

*) Kiadója : S i mo n  Mihály.  Élőbeszédében azt mondja : hogy a’ mű másolatban ju
tott volna kezéhez a’ nélkül, hogy tudná, ki lett légyen fordítója, kinek is , ha kivánni fogja, 
kész, kiadási költségeinek levonása után, a’ jövedelmet kézbesíteni.
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Budapesten 3 ft., postán küldve 4 ftjával pengőben elfogadtatok Pesten csupán
csak Länderer és Heckenast könyv-nyomdája ügyszobájában (Pesti Hirlap ki

adó-hivatalában) és minden kir. postahivatalnál.
A’ január-martiusi folyamból teljes számú példányokkal folyvást szolgálhat

Az Életképek kiadó-hivatala.

EREDETI KIADÁS!
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mellyek m i n i s t e r -  / s i y

fogva, a1 k. királyi

eredeti kézirat
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e l n ö k i  rendeletnél

I megerősítést nyert

után nyomattak.

Á ra folio-alakban 48 kr. p. p.
.. nagy 8-adrétben 2 4  „ „mg Szükségesnek tartjuk kinyilatkoztatni, hogy nekünk ministe r- 

elnöki rendeletnél fogva az ez országgyűlésen hozott törvényczikkeknek 
eredeti kézirat utáni kinyomatása megengedtetvén, minden általunk  
kiadott, ’s hitelesített példányok a’ czinilapon a ’ fennebbi 
czim errel ’s alnlirt firmánkkal vannak ellátva.

Az országgyűlési iratok kiadóhivatala Pozsonbaii.
Pesten kaphatók ezen törvényczikkck eredeti kiadása szabadsajtó- 

ntc-zában szabadsajtó-udvar
Länderer és Heckenastnál.



SZABAD LEHET-E A’ NÉP SZORGALMI MÍ- 
VELTSÉG NÉLKÜL IS?

(Töredék egy nagyobb kéziratban lévő munkámból.)

Nyomorban nyögnek a’ nemzet milliói.
Segélyt kiált a’ porba tiport nép , — úgy látszik, létének végperczeit 

érte el a’ zsarnokságba merült hon.
A* dicső hajdan a’ fogékony emberi kebelnek ollyan, mint a’ tűznek 

romboló lángjai közé öntött olaj, melly máskor enyhít, most az égést 
előmozdítandó.

A’ szebb múltakat, mellyeken a’ baza, mint egy hirtelen tündérál
mon századokon keresztül átszállt, a’ sors, most csak keseritővé alkatá, 
hogy a’ múlt magasztosb nagyságától a’ jelen törpeségére tekintvén, szé- 
delegve roskadjon öszve az ősök szelleménél, a’ rab igába görnyedt ivadék!

Ezen élőnkbe állított nép múltjában nem lel enyhítő í r t , — jövőjé
ben pedig, a’jelenről következést vonva, nincs remény! A’ nemzeti lét 
romlása már legmagasb fokára hágott.

A’ kétségbe eső nép, e’ borzasztó állapotának közepette, mintegy
már önkényt akarja magát élte untságában a’ sírba hajtani, — ----------
midőn egyszerre az örök igazság, túlvilági képét kitűzve, új pályát nyit 
a’ nyomorultak elébe.

A’ nagy tömegből erélyes férfiak bontakoznak ki, honfi testvéreiknek 
kínos sebeit beforrasztandók.

„ L e g y e n  s zabad  e’ n é p ’s a’ n e m z e t  i s m é t  f e l v i r u l a n d “, 
igy szólnak ők; de a’ megtört pálya közepeit haladásukban meggátoltat
nak, hatalmas ellenpárttal ütközvén egybe.

„ M e g á l l j a t o k  t i  d ü h ö n g ő  d e m a g ó g o k ,  igy riad fel az el
lenpárt, ne r a g a d j á t o k  m a g a t o k k a l  az ö r v é n y b e  az egész ,  
nemze t e t .  Ti v i r á g o k a t  a k a r t o k  s i v a t a g  p u s z t á b a n  nö
v e s z t e n i ,  de a’ n é l k ü l ,  hogy  me g v i z s g á l t á t o k  volna  váj j  on
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k ép e s  l e e n d - e  az a n n a k  f e l é l e s z t é s é r e .  M i n e k  e l ő t t e  
m a g v a k a t  v e t n é t e k ,  m ű v e l j é t e k  ki  a’ fö lde t .

E’ nép mé g  n i n c s  e l é g g é  a’ s z a b a d s á g r a  m e g é r v e ,  
i l ly  d u r va  i r o d a l o m  és m ű i p a r b a n  e l m a r a  d t  p ó r n a k  me g
v á l t ó  ó r á j a  még  el nem j ö t t .  H i s z  a’ s z a b a d s á g  az  e m b e r i  
s z o r g a l m i  m í v e l t s é g n e k  t e t ő p o n t j a . “ Erre eszmesurlódás kez
dődök a’ két ellenfél közt; mi eleintén ugyan csupán kirekesztőleg szó
beli, inkább d o c t r i n a i r ,  mint szoros értelemben vett gyakorlati politcai 
szint viselt, de a’ makacs „ v e t ő “ végre mégis visszahatást szült a’ feliz- 
gott többség keblében, melly, mint a’ gyúlékony anyagba esett szikra 
eleintén ugyan csekély, de idővel, mindinkább elharapódzván, végre az 
egészet felemésztő romboló lánggá lobog fel, hasonlólag a’ bevillongások- 
nak is a’ felizgott szenvedély mindinkább tágasb tért engedvén, a’ haza 
látkörét véres szinbe boritá, ’s a’ közanya virányait kiontott testvéri vér
rel szeplősíté meg!

És ekkor tehát épen azok, kik a’ békés szabadság által az állodalmat 
veszélyeztetve láták, dúlák fel ellenszegülő pártoskodásaikkal a’ nemzet 
békességét! A’ békés ösvényem haladás képmutató szine alatt boríták be 
a' nemzetnek reményt sugárzó egét a’ polgárháborúk dühöngő fergete- 
geivel! Tudhatták volna pedig ők, az ellenpártiak, hogy e’ nemzet már 
úgy is végvonaglásiban sinlődik vala, és, hogy ha már mégis vesznie 
kell, akkor inkább szabadon a’ harczmezőn, dicsőséget aratva, inkább 
nemzet- mint rabszolgához méltólag fussa be földi rögös pályáját!

Harcztéi’en állunk. Honfiakat látunk ott egymás ellen harczolva 
fegyvereiket egymás keblébe mártani. — A’ harcz tovább száll, keserves 
nyom ait hagyva maga után mind azon országokban, mellyekben a’ fent 
említett indokból létesítteték.

A’ harcz, vérengző küzdelmei után elmúlt, és most menjünk végig 
azon nemzetek hosszéi során, mellyeknek csöndét felkorbácsolá.

Míg egy részről a’ küzdő népeknek egy még azoktól ismeretlen, a' 
„d i c ső s é g  k o r s z a k a “ nyila m eg ,’s egyszerre a’ lerázott pórhoz bi
lincselt rablánczokból, a’ népszabadság és önállás fényes trónjára emelke
dőnek , — más nemzetek addig, szintén e’ véres ösvényen haladók, a’ hadi 
zajjal tárták meg hazájuk felett a’ gyászravatalt.

A’ tény mutatta meg; ha már egyszer a’ nép eszméje annyira kifej
lett, hogy bírva elég öntudattal, emberi és polgári jogait vissza kezdi kö
vetelni, nemcsak hogy ekkor nyilvánuló akarata elleni minden ellenzés 
sükeretlen lesz, de a’ mi több, ez ellenzés léteiének mérges szamummává 
fajulhatandik. Ne elleneztétek volna ellenpártiak e’ saját vérükbe fúlt 
népeknek jogos követeléseit, azoknak léteiét nem koczkáztatjátok vala! 
Sokat szól e’ részben a’ történet.

Számtalan példákat hozhatnék fel az ó , valamint az újabb kor ese
ményeiből; de elégnek tartom mostanra benneteket egyedül Franczia- és 
Lengyelország képére utalni.

Míg amazt a’ visszahatás előidézte forradalom ezredckre szóló győ
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zelmi pompára vezette; emez emlékére a’ történet gyászoló lapokat jelölt 
ki. -  Míg amazt a’ nagyságnak legragyogóbb fénypolczára emelé, emezt 
kérlelhetetlenül kisodrá az élő nemzetek sorából. — Kérdem, mi volt azon 
indok, melly e’ vitéz népet az önálló álladalmak köréből kitörölvén, hosszú 
teljes éveken által annyi balcsapás és kínoknak veté martalékául?

E’ romlásnak oka: az „ e g y e n e t l e n s é g “ volt.
Ki akarván e’ nemzet is százados előítéleteiből vetkőzni, a’ haladó 

ellenébe egy durva s z í v  és sötét elméjű párttöredék lépett, melly az északi 
sas külpoliticájának helyet adván, — sírba taszítá a’ l e n g y e l e k  hazáját.

A’ nemzeteknek országos czimercikbe nem holt, de elmés jelentősé
geket kellene felvenniük, mellyek alatt, mindig emlékezetben tarthatnák 
a’ honfiak polgári kötelességeiket. — Ennek nyomára már a’ legrégibb 
korban, nevezetesen a’ görögök és rómaiaknál találunk; — de szebb jel
szavat, általánosan majd minden nemzetre kivétel nélkül alkalmazhatób- 
b a t, alig választhatna magának valamelly ország, mint a’ minő a’ szövet
séges N é m e t a l f ö l d i  köztársaságoké volt: „ C o n c o r d i a  rés  p a r v a e  
c r e s c un t . “

Végig mentetek volna ellenpártiak az évkönyvekben, megállapodó 
elveteknek leghatalmasb czáfolatát a’ hajdan kor szabad népeiben felleli
tek vala. Az ó kor nem volt annyira szorgalmikig kiművelve, mint az 
újabb, és mégis több szabadságban részesülőnek annak halandói, mint a' 
X VII—XVIII-dik századokéi.

A’ Caesartól említett Gallusok szabadabbak voltak, mint XIV-dik 
Lajos hízelgő udvaronczai, — Tacitus Germánjai szabadabbak, m inta’ 
később kori német császárság, szabadabbak, mint a’ harminezéves, zsar
nokság és önkény-szülte véres háborúk által nyugalmukból felvert szent 
birodalomnak lakosai. — Mikor volt Róma a’ legszabadabb ? Mikor nevez
hető magát a’ római legbüszkébben r ó m a i  p o l g á r n a k ?

Midőn még a’ világhódítót a’ tiszta egyszerűség jellemző, midőn a’ 
fényes görög míveltséget az egyszerű samnitai erények pótolák k i, akkor 
tüntenek fel Italia bájos téréin szabadságának martyrjai, kiknek kiontott 
vérükből virágzék föl százados dicsősége! És mikor dőlt Róma szabad
sága porba?

Bizonyosan nem a’ c i n c i n n á t u s i  egyszerűségben, midőn a’ consu- 
lok, sőt még a’ dictatorok sem szégyenlék magok az anyafóldet önke
zeikkel művelni, de azon korban, mellyetmi magasztalólag „c l a s s i cus  
k o r n a k “ nevezünk, mellyben L u c u l l u s  és Crassusok, keletet felül
múló pompával, őseik egyszerű életére homályt veiének.

Nem az egykori kalibák, de a’ fényes márványoszlopokon nyugvó 
palotákból léptek ki a’ T i b e r e k  és Ner  ók. Azon Athén, melly II-dik 
Fülöp alatt csak színház és élvei romja vala azon egykori nagyságának, 
mellyben még csak kirekesztőleg szabadságát féltette vala. — Míg a’ mü - 
vészi Róma zsarnokságba merült, Germania zord rengetegei, és Arábiának 
sivatag pusztáin, ez amazoktól barbarusoknak gúnyolt népek közt vert 
erősb gyökeret a’ szabadság! Scvthiának jeges bérczeiről e’ honba vándo-
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rolt eldődök, a! náloknál míveltebb Európa légével szívták be magokba 
lassanként a’ hűbéri rendszert, és az ezzel járuló önkény és zsarnokságot!

Kiktől félték és féltik leginkább a’ népek szabadságaikat ? Kik ver
gődnek fel koronként a’ nép közül bitorként?

,,A’ legműveltebbek.“
És kik szegülnek ezeknek leginkább ellent? Kik valának ezeknekö  C 5

eleitől fogva legnagyobb gyűlölői ?
,,A’ míveletlenebb nép.“
A’ classicus H y p p i a s  és H y p p a r c h u s t a ’ néptömeg donté meg, 

— Róma szabadságát: Caesa r .
Továbbá, nem a’ szorgalmi míveltség a’ szabadságnak, de ez aman

nak tényezője.
A’ szabadságból szokott kifejlődni a’ szorgalmi míveltség. Göröghon 

és Róma, szabadságából emelkedék fel míveltségének nymbusára, míg a’ 
zsarnoki törvények által megszorított China , India, a’ hajdani Aegyptus 
a’ megállapodásnak szomorú képében , az előre haladó korszellemhez ké
pest, egy kiaszott, hosszú, egyoldalú élete által meggörnyedt aggnak 
rideg vázához hasonlít. — És most mondjátok ellenpártiak, hogy a’ 
szabadság egyedüli tényezője a’ szorgalmi míveltségnek, — mondjátok, 
hogy az abban gyakorlatlan nemzetek közt a’ szabadság föl nem virulhat, 
és ti azon már a’ természettől is belénk oltott valót tagadandjátok: h o g y  
az ember isé»:  s z a b a d s á g r a  s zü l e i é  k. Korántsem tartozom 
azon egyének közé, kik az emberi szorgalom és ész által létesített különb
féle művészet, irodalom, műipar, mesterségek, és finomabb társalgási 
illemet a’ szabadságért feláldozni kivánnák, mert nem tartok e’ részben 
R o u s s e a u v a l ,  ki, hogy az emberi nemet a’ közéje elharapódzott 
roszaktól megmentse, természeti vad állapotába akará visszavezetni.

Én, részemről a’ szabadságot a’ szorgalmi míveltség szülő anyjának 
tartom; mi azonban egyedül magánosán egyoldalúság lévén, az emberi
ség magasb fogalmai- és czéljainak meg nem felelhet.

A’ szabadság mind azon képességeknek öszvessége, mellyből az em
beriség tökélyei szoktak kisarjadzani.

A’szabadság eszméje már magában véve is „ f ü g g e t l e n s é g “ lévén, 
olly alappal kell birnia, melly a’ legszilárdabb , állandóbb, általánosabb, 
legönállóbb, ’s nincs is a’ divat, az emberi könnyelműség változékonysá
gának annyira kitéve, mint a’ mesterséges utón létesített szorgalmi mí
veltségnek különbféle nemei.

Igen, mielőtt növényeket ültetnénk, szükséges előbb a’ földet annak 
fólserdülhetésére alkalmassá kiművelni, ha szabadságot oltunk az embe
rek szivébe, szükséges kellék, azt elébb arra fogékonynyá képezni, — de 
e’ fogékonyság nem áll a’ pusztán hidegen fontoló ész által létesített szor
galmi míveltségben, ennek kettős talapzata van, melly az ész, mint a’ szív 
sugallatának egyiránt megfelel, és ez tisztelt olvasók: az e r k ö l c s i s é  g.

Báró NYÁRI ALBERT.
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SZOMORÚ IDŐK.
El őszó  i l ly c z í mű  r e g é n y h e z .

Az ember jó t, rosszat elfelejt.
A’ természet, az isten ujja minden emberéletet mint egy tanúságok

kal teljes könyvet mutat fel, mellynek lapjai, — a’ leélt eseményes évek, 
— örök igazság tudományával vannak beírva. De e’ tudományt még sen
kinek sem jutott eszébe tanulni. Az ember meghal, s í r j á n  ö s sz e n ő  
a’ me zők  fűve ,  a’ könyv be v a n  z á r v a ,  a’ sírkő a’ puszta czim- 
lapot mutatja fölötte. Mennyit szenvedett életében’s m e n n y i t  v é t k e 
z e t t :  hogy  e’ s z e n v e d é s t  megérdemelje, hányszor eltévedt élte 
útain míg sírjára talált, hány átkot, hány áldást vitt magával oda? . . . 
a’ sír néma, nem mondja senkinek. Az emberek elfeledték, nem okultak 
utána. Pedig minden halott egy egy elveszett kézirat, mellynek ismeret
len tartalma tán senkinek sem fog újra eszébe ju tn i, ’s mellyet ha végig 
tanulna, bö l c s  l e nne  az ember .

Néha a’ természet, az isten irtó keze egész népeknek ad fenyitő ta- 
nitást, meglátogatja őket súlyos balkezével, h o g y  é b r e d j e n e k  föl 
a l vó  n y u g a l m a i k b ó l  ’s tanuljanak látni múltat és jövőt ’s élni a’ sze
rint a’jelenben, ’s hogy el ne felejtsék, vérökkel írja föl a’ tanítást, olly 
könyvbe, mellynek neve temető, ’s mellynek soraiban minden betű egy 
egy sírhalom. A z e m b e r  s í r  a’ c s a p á s o k  a l a t t ,  min t  m e g f e 
n y í t e t t  gyermek,  ’s h o l n a p  e l f e l e j t i ,  hogy m i é r t  s í r t ?  Em
lékében marad ugyan a’ fájdalom, mellynek tövise szivében benn törött, 
megtanul rettegni a’ polgárhadak vériszonyaitól, a’ ragálytól, elemek 
dühétől, a’ sápadt éhhalál kétségbeesésitől, de azt nem tanulja meg, hogy 
ezekben isten keze nyilvánít nagyszerű titkokat, miket ha képes volna 
megérteni, a’ halál nem-lenne halál és a’ fájdalom nem lenne fájdalom 
többé.

Kisértsünk meg egyet e’ történeti sírhalmok közül fólbontani. M ég 
fris e’ sír ,  a’ kopor só ,  me l ly  benne  r e j t v e  van,  még el sem 
p o r h a d t :  — ne féljetek azt fölnyitva látni! Sötét események, a’ balsors, 
útmutatásai vannak abba lezárva, miket ismerni és el nem feledni üdvös. 
Tán nem egy szív leend, melly fájni fog, ha a’ hangját vesztett húrt, 
mellynek szava egykor kétségbeejté, újra megpendítjük, tán nem egy 
leend, ki megdöbbenve fog ráeszmélni egyes episodok végig olvastánál: 
„ez velem, ez az enyéimmel történt!“ — „Én ott voltam, én borzadva 
emlékezem reá. Én láttam ezt.“ — Annál jobb, az élő emlékezet fog 
tenni tanúbizonyságot szavaink igazsága felől, ’s az előidézett megdöbbe
nés, a’ megújult fájdalom üdvös leend.

„1831“ van azon év sírkövére írva, mellynek eseményit rajzolni ké
szülünk.

Sötét emlékű, fekete ünnepekkel teljes év; ha egy  s ír  k e r t e t  
végi g  t e k i n t ü n k ,  a’ f e j f ák o n  az év száma van legsűrűbben. — 
Azóta messze haladt az a’ távol ködeibe, honnét mint bús felleg, melly a’
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napot lenyugtában a’ láthatárra kísérte, alaktalan homályként gyászlik 
felénk, minden uj év uj ködöt hagy előtte, míg ez is a’ többivel a’ feled-
ség éjszakájában összefoly.

A’ világesemények minden nagyobbszerű catastrophjait meg szokta 
előre jóslani a’ természet rendhagyott folyása. Titokteljes jelenetek, félig 
mysticus babona, félig természetkihágás symbolumai, mikből az úgy hitt 
„köznép“ ösztönszerü hitgerjedelme vészeket sejt ’s az által, hogy előre 
gyanítja a’ fatumot, elkerülhetlenné teszi annak rettegett beteljesülték 
Fényes üstökös csillagok járnak át az égen, mintha egyenes égő kardok 
kerülgetnék egymást oda fenn. Csöndes éjszakákon f e g y v e r c s a t t o 
gás  h a l l a t i k  a’ f e l h ő t e l e n  t e j u t  k ö r ü l ,  c s i l l ag o k  h u l l a n a k  
s ű r ű é n ,  s z i p o r k á z v a ;  n é h o l  v é r es  eső e s i k  ’s égő v a s d a 
r a b o k  h u l l a n a k  alá a’ l é gbő l :  a’ fö ld  n ö v é n y e i  e l f a j u l n a k ,  
a’ t i s z t a  búza  r oz s z s á  v á l t o z i k ,  n é g y l á b ú  m a d a r a k , ’s f e j e i 
k e t  f o n á k u l  e l c s e r é l t  házi  á l l a t o k  j ő n e k  a’ v i l á g r a ,  t e r 
mé sz e t  csodái :  kos fe j  ü l ova k ,  a’ vizekből emberarczú halakat húz
nak ki, a’ vándor madarak nyár derekán elhagyják a’ tájat, f é n y e s  
d é l b e u  be l e h e t  a’ n a p b a  n é z n i ,  e s t e n k é n t  nagy  f e k e t e  
p i l l a n g ó k  j őne k  e lő i s m e r e t l e n  rej  t e k é i k bő l ,  m i k n e k  há 
t á r a  h a l á l f e j  van  f e s t v e ,  n y á r o n  de r ek  j á r n a k  és nehéz  
k é k  ködök ,  télen a’ nap éget. A’ ház i  e b e k  mé l y  g ö d r ö k e t  ka
p a r n a k  az u d v a r o n  ’s n a p l e m e n t e  u t á n  a’ f ö l d  s z o k a t l a 
n u l  v i l á g í t  ’s m a d a r a k  j e l e n n e k  me g  t á vo l  t a r t o m á n y o k 
ból ,  m i n ő k e t  a d d i g  s enk i  sem l á t o t t .

És a’ nép ajkain é lő  h a g y o m á n y  m e g j ö v e n d ö l i :  h o g y  mi  
fog e z e k r e  k ö v e t k e z n i ?  Éhség, döghalál, vérengző háborúk, viz- 
áradások, lázadó népek , vagy földindulás, múlt időkről hozva követke
zést, mellyekben hasonló jelek mutatták magukat hasonló esetek előtt.

Illyenkor a’ nép m i n d e n t ő l  f é l  ’s e z é r t  m i n d e n t  elhisz .  
I z g a t h a t ó ’s k é t s é g b e e j t e t t  f ö l l o b b a n á s o k r a  kész,menekülni 
vágyik félelmei börtönéből ’s ha akad coriphaeusa, ki vakhitből, vagy 
roszakaratból, téveszmék magvait hinti el közötte, a z o k a t  t e t t e i  
e v a n g e l i o m a u l  f o g a d j a  e l ’s irtózatos leend,ha a’kétségbeesés vér
szemével utat tör magának, merre az ámítok pokolfáklyája vezeti.

Illyszerü nyugtalanító előjelenségek közt kezdődött az 1831-dik év 
tavasza.

Mindenfelől nyomor és éhínségről beszéltek a’ terjengő hírek, f a l 
vak é g t e k  p o r r á  — apró  f o l y a m o k  á r a d t a k  p u s z t í t ó  özönné,  
egész v i d é k e k  l akói  j u t o t t a k  k o l d u s b o t r a .  F i a t a l  g y e r 
m e k e k  k e z d t e k  ö n g y i l ko s ok  l e n n i ,  tél végén szokatlan v i l l á m -  
c s a p á s o k  ü t ö t t e k  le t öbb  h e l y ü t t ,  mik magas templomokról 
verték le a’ keresztet. Hegyek szakadtak alá az alattok századok óta fekvő 
falvakra. É j e n k é n t  v í z b e f u l ó k  s í r á s á t  h a l l o t t á k  a’ t a v a k  és 
fo lyamok p a r t j a i n .  A’ v á r o s o k b a n  ő r ü l t  f é l e s z ü e k  j á r t a k
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az u t c z á kon ,  vad j ó s l a t o k a t  k i a b á l v a  a’ nép közé. A’ m a g a 
sabb k ö r ök be n ,  a’ s a l onok  és c a s i n ók  g y ü l h e l y e i n  r e j t e t t ,  
t i t k o l t  h i r e k r ő l  k e z d t e k  s u t t o g n i ,  mi k r ő l  ú g y  l á t s z é k ,  
m i n t h a  r e j t e k b e n  a k a r t á k  vo l na  t a r t a n i  a’ k ö z n é p  e l ő t t :  
a’ k ö z n é p  is s u t t o g o t t ,  p i a c z o k o n ,  u t c z á k  s z e g l e t e i n ,  ’s 
t i t o k b a n  t e r j e d ő  i d e g e n k e d é s  kezde  t á m a d n i  u r a k  és sze
g én y ek  közöt t .

A’ tél vége derült volt. J a n u á r b a n  az i b o l y a  n y i l t ,  a’ hó 
elolvadt, a’ mezők, a’ vetések zöldülni kezdtek. Februárban a’ fák rügyei 
kezdtek fakadni, a’ pacsirtát lehetett hallani a’ falvak végein. A’ nap 
meleg mosolyára lefoszlott a’ természet álma. Vidám, derült lett a’ környék, 
mint szokott tavasz elején lenni: az a’ fris, zsenge zöldszin, azok az 
egynapos életű virágok, a’ vidám, szökdelő tarka bogarak számtalanjai, az 
a’ hizelgő melegü ég fehér fellegeivel ’s a’ fehér virágokkal rakott gyü
mölcsfák, minőknek csak hónapok múlva lett volna itt az ideje.

De a’ vándormadarak nem jöttek el ’s mintha titkos ösztön sugallta 
volna az embereknek is : hogy e’ kora tavasziásnak nincsen mit örülni: 
hogy ez csak egy közelgő rendkívüli vész előkészülete, mellytől visszabor- 
zadtában fölébred téli álma közepén a’ természet ’s megváltoztatja rendes 
folyását*

Én emlékezem ez időkre, emlékezem a’ sújtó aggodalomra, melly az 
arczokról leolvasható volt. Mindenki leverten várta: hogy mi lesz ezek
nek vége?

Soha a’ templomok látogatottabbak, a’ köz mulató helyek üresebbek 
nem voltak, mint akkor.

Martius elején virradóra, derült éjszaka után váratlanul sűrű vastag 
köd ereszkedett a’ földre, melly csak délutánra szakadozott fel, végtelen 
felleg alakjában terülve szét az égen. Este felé minden madár elhallgatott, 
a’ virágok becsukák kelyheiket, a’ fák levelei lelankadtak. A’ künn járók 
fulasztó köhögésről kezdtek panaszkodni ’s ez időtől kezdve vetve volt 
minden természetelleni betegség magva minden fűbe, minden gyümölcsbe, 
meg volt vesztegetve a’ folyamok vize, az emberi forró vér, beteg volt maga a’ 
levegő is, ’s az ég elveszté kék zománczát, mintha valami lázas sápadság 
terült volna szét ra jta’s míg ollykor legderültebb ég m e l l e t t  o r cá n i  
v i h a r o k  z a k l a t t á k  a’ v i dé ke t ,  másszor  n a p o k i g  e l á l l t  egy és 
ugyanazon felhőtömeg egyes városok fölött, ott függött feketén, mozdu
latlanul, ’s egy csepp víz nem hullott belőle, és az ál ló t a v a k  f e n é 
k i g  k i s z i k k a d t a k .

JÓKAI.

A’ TAVASZHOZ.
Ifjú lánya a’ vén télnek ,
Kedves kikelet,
Hol maradsz? mért nem jelensz meg 
A ’ világ felett?
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Jöszte, jöszte, várnak régi 
Jó barátaid;
Vond fól a’ kék ég alatt a’
Fák zöld sátrait.
Gyógyítsd meg a’ beteg hajnalt,
Beteg most szegény,
Olly halványan üldögél ott 
A’ föld küszöbén;
Áldást hoz majd a’ mezőre,
Ha meggyógyítod:
Édes örömkönyeket sír,
Édes harmatot.
Hozd magaddal a’ pacsirtát,
Nagy mesteremet,
A* ki szép szabad dalokra 
Tanít engemet.
’S ne feledd el a’ virágot,
Ne feledd el ezt,
Hozz belőle , a’ mennyit csak 
Elbír két kezed.
Nagyobbodtak a’ halálnak 
Tartományai,
’S bennök sokan a’ szabadság 
Szent halottai;
Ne legyenek szemfedőtlen 
Puszta sír alatt,
Hintsd reájok szemfedőül 
A’ virágokat!

PETŐFI SÁNDOR

FELESÉGEK FELESÉGE....
Feleségek felesége,
Lelkemadta kicsikéje!
Jer ide már az ölembe,
Mulassak veled kedvemre.
Szerettelek lyánykorodban,
Szeretlek most százszor jobban , 
Nem százszor, de ezerszerte,
Ha meg nem haragszol érte.
Nem is tudja a’ nőtelen,
]\Ii az igazi szerelem ?
Hogy tudná az istenadta,
Még csak akkor tanulgatja.
Nőtelen ember szerelme 
Csak virág a’ kalap mellett;
’S most a’ szerelem énnékem 
Lélekzetem, szívverésem.
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De boldogok is vagyunk á m ,
Ugy-e lelkem kis Juliskám?
Meg se várjuk a’ halálunk,
Elevenen égbe szállunk!

PETŐFI SÁNDOR.

A’ POZSONYI VÁRBAN.

Februar 14-kén 1848.

Lenéz a’ Duna tükörébe,
Naponként látja ottan önmagát.
Nem ez volt hajdan az ő képe,
Mellyet most a’ viz tükörébe’ lát,
Nem ez v o lt, nem ! ’s talán épen 
Azért bámul illy sö téten ,
Mintha azt suttogná zordonul magába’:
,,Nem való vagyok én a’ mai világba!“
Erős volt hajdan, ’s most olly gyenge,
Mint egy öreg, ki sírja szélin áll.
Fény ’s pompa volt hajdanta benne,
Most mind annak csak puszta híre már. 
Enyészet küzd itt a’ kővel 
Megtörhetlen vad erővel . . .
Csak hogy egymással nem birkóznak sokáig, 
Helyéből kimozdul a’ kő ’s — porrá válik.
lm  itt a’ palo ta, ha annak 
Neveznek négy omladozó falat,
Játékául szélnek, viharnak,
Fedelék nélkül, puszta ég alatt.
Hogy már lakója is lenne,
Nehány vad fa nőtt fel benne . . .
Ezen vad fák talán hamvaiból keltek 
A’ hajdan itt kigyult nagy lelkesedésnek!?

Mert ez a’ he ly , hova belépett 
Az összegyűlt urakhoz M ária,
’S midőn elkezdte a’ beszédet,
Az érzés könyben ült pilláira . . .

^ És apáink ajánlának 
V é r t, életet Osztriának.
E ’ falak tanúi voltak a’ beszédnek,
A zért, épen azért most illyen sötétek!
Amott a’ zug, mellyben tartatott 
Erős zár alatt a’ szent korona,
Érette titkosan becsapott 
Az idő, e’ vén rabló katona.
’S mivel semmit nem talált o t t ,
Mérgében a’ falba vágott
’S a’ hol egykor állt az ország koronája ,
Kóbor bagoly ül most oda éjszakára.
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Oh midőn e’ pompás erkélyre 
Kijött a’ vár ékes kisasszonya 
’S tiszta nyári estvén lenéze 
A’ vidék holdsugáros halmira :
Illy magános merengésben 
Mik forogtak elméjében?
Hallgatta a’ parasztlegények danáját,
Vagy az öreg Duna csöndes locsogását ?
Ekkor adott hangot szivébe’
Egy titkos húr, a’ tündérszerelem 
’S ha lovagja jutott eszébe,
Szép arcza elpirult önkénytelen . . .
Itt volt, itt ragyogott maga 
E’ várnak hajnalcsillaga 
’S tán most is itt lebeg a’ szerelmes lélek 
Halk suttogásában az alkonyi szélnek!
Megjártam a’ mély kutas pinczét . . .
Még most is látszik a’ viz fölszine,
Mintha az elnyomottak könyét 
Temették volna el titkon ide.
’S az a’ szörnyű mélység! azok 
Az omlott barlangnyilatok!..
Föl innen! föl a’ nap szabad világára!
Ez itt a’ kárhozat, a’ pokol tanyája!..
Nem kér e’ vár többé védelmet,
Elpusztuland magában csöndesen;
Miért van mégis fala mellett 
Kiszögezve az ágyú szüntelen ?
A’ vár alatt egész váras 
Szinte szerfölött nyugalmas,
Valami kis lárma egy házban van épen,
Magyar honfiak közt, az országgyűlésen . . .
És mi tűrjük, miként a’ bárány,
Mellynek gazdájától függ élete . . .
Egy omladozó várnak sánczán 
Minek a’ töltött ágyú ! el vele!
Hogyha jő nyilt ellenségünk,
Annak majd szemébe nézünk;
De az ágyú végét éjszak vagy nyugotra 
Fogjuk fordítani, ’s nem önmagunkra!

LÉVAI JÓZSEF.

NAGYJAINK.
Mi voltál mindeddig, szülő honom ? 
Asz t a l ,  melly állt terítve gazdagon; 
Áldásaid: bor és kenyér ;
Arany pohárban sárga tűz borod, 
Kenyered mint a’ hó fehér.
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’S gazdagságodban isten megvere,
Mert csak néhány kiváltságos here 
Emészté dús áldásidat;
Mig millió koplalva dolgozott ,
Kapván csontot, ’s kenyérhajat.

Nagyok! tán az ördög volt veletek ,
Hogy tálba nyúlni nem engedtetek
A ’ népnek , melly igás barom
Volt a’ békén; ’s elhullt, nem tu d v a , hogy,
Kiért ? m iért, a’ harczokon ?

Apáitok példája vont talán ?
— Járván a’ néphóhérok nyomdokán —
Ti nem mérkőzhettek velek!
Mint a’ bősz villám pusztítottak ő k ,
De legalább f é n y l e t t e n e k !

Igen, fény és dics, mellyben jártának ,
Jól rájok illett mint pánczél, sisak;
Erőtlen vissza m agzatok!
Sisak, pánczél, ez ősi hagyomány,
Rongygyal volt tömve rajtatok !

’S jö tt a’ nagy ó ra , — ’s ti nem vesztek e l ! 
Sőt megifjultok a’ nép ezrivel,
Mert immár elrémültetek,
A ’ csillogó c s e c s e b e c s é k  után 
Négykézláb mászva mint gyerek.

K értünk: hogy önkezetek rontsa szét,
A ’ kiváltságok vén épületét;
K értünk, de mindig hasztalan !
’S jö tt a’ földrengés , megingott a’ ház,
’S a’ rozzant fal ledőlve van !

Az egész erdő számotokra nő tt,
Hiába kértünk egy kis tüzelőt,
Hogy a’ nép fázik , didereg . . .
’S dördült az ég . . .  ’s nyájas meleg tüzet 
Nekünk a’ villám gyújta meg!

Hanem hiszen már minden rendbe’ van !
Oh nézzetek a’ népre nyájasan,
Szegény, ez mindent elfeled !
’S oily szívesen kiáltja véletek :
Csend , egyetértés, szeretet!

Egy titkos clubbnak jutottunk nyomára.
A’ fölfedezés megérdemli: hogy komoly figyelmünket reá fordítsuk...........

N ő k  t a r t a n a k  t i t k o s  o r s z á g g y ű l é s t !
Mig mi azt hisszük: hogy ők pipereasztalaik csecsebecséivel kellőkép el

TOMPA.

Qm VUUWQ.
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vannak foglalva, addig ők összeesküvést forralnak, ’s nem sokára komoly kö
vetelésekkel lépnek elő eddigi korlátlan zsarnokaik, a’ férfiak ellen.

Ez összejöveteleknél nekünk férfilétünkre, jelenlennünk nem szabad, 
azonban az ott történteket okkal móddal rendesen meg szoktuk tudni, ’s 
miután mi e’ mozgalmak iránt teljes jó akarattal viseltetünk , reméljük , misze
rint nem követünk el árulást az általunk mindig rendkivüli tiszteletben tartott 
szépnem ellen, ha több tekintetben érdekes és nagyobbrészint ujdonszerü vitat
kozásaikat, mennyire hatalmunkban áll, élethiven közöljük; előlegesen is kinyi
latkoztatván : hogy mi a’ nőclubb egyesülését mindenek felett korszerűnek tart- 
juk ,’s óhajtanok, bár minél terjedelmesebb hatáskört vína ki magának hazánkban.

Ez érdekes közleményeknek szentelt rovatot nőországgyülési értesítésnek 
fogjuk nevezni. —

Első gyűlés az elnök D —y-né lakán tartatott. Maga az elnöknö egy köz- 
tiszteletben álló hetven éves agg; — D —yné egykor országgyűlési követ, most 
exconsiliarius neje; férje rendkívül ostoba em ber, minden három hétben szól 
egy szót, ’s ez az egy, mit okosan tesz. Gyermeke nem volt soha, ősz haja 
most is gazdag ezüst fürtökben folyik szét homlokán. Arcza maga az állha
tatosság, tekintetében ifjú tűz, bátorság, erő.

A’ társulat többi nevesebb tagjai:
M —ané özvegy. Középkorú, komoly, hallgatag, keveset szól, de mit 

mond, az előbb szivén és fején ment keresztül; szavai mindegyikében némi ke
serűség íze re jlik , látszik ra jta : hogy soha ki nem mondott hosszú keserv 
örökre elfanyarítá szívét, m e l l y  hallgataggá, vigyázóvá, gondolkozóvá tette. 
Keblére lehajtott fővel merően szokott arra nézni, a’ ki beszél, ’s gyakran egy 
közbevágó tekintetével többet m ond, mint egy szüntelen beszélő Demagog.

Cz . . . n ő , a’ legkedvesebb fiatal n ő , alig busz éves, arcza még gyer
meké, vagy angyalé lehetne, de ha szólani hallod, magasztos halavány hom
lokával, villámokat lövellő szemeivel, azt hinnéd: eay istennő beszél. Férje a’ 
legmiveltebb és legbecsületesebb ember a’ világon, ’s ő a’ legboldogabb nők 
egyike. Szép, gazdag, miveit, okos és szerény. Férje maga szokta őt a’ clubb 
ajtajáig vezetni, ’s férje előtt titkai nincsenek. Soha szebb egyetértést, boldo
gabb családi kört az övénél látni nem lehet. És még is ő a z , ki legerősebben ví 
a’ férfizsarnokság eszméi ellen. Sokan hajlandók h in n i: hogy erre épen költői 
lelkű férje biztatja leginkább, ki ellensége mindennek, a’ mi az embert szol
gává tesz i, legyen az nő vagy férfi.

Ennek egészen ellentéte B — —iné. Teljes élete egyetlen lánczolata a ’ 
boldogtalanságnak és szerencsétlenségnek , rokonai semmirekellők, kik őt fiatal 
korában erőszakkal férjhez adák, olly emberhez, kinek múltja gyalázatos, teste, 
lelke veszendő, nyomorék: maga pazarló ’s nejének hóhéra. Ez a’ nő legszelí
debb az egész clubban, soha sem panaszkodik, férjét mindig kész menteni 
’s szent meggyőződése: hogy mindennek igy kell lenni, igy van legjobban 
minden.

L.-Irma egy magasb család nevelőnéje. Kissé pedant és fontoskodó, de 
okoskodásai legalaposabbak, legkevesebb benne a’ költőiség és érzelgés, de 
nézetei annál világosabbak, érthetőbbek; rögeszméje: hogy minden rósz, mi 
a’ női világot terheli, ennek ferde neveltetésében gyökerezik, ’s e’ ta n á t , a’ 
hol csak lehet, iparkodik felállítani.

Báró Sz . . . iné. Vakmerő gondolkozáséi, víg kedélyű hölgy, férjével 
nem él együtt. Elkergette őt magától. Szabadon társalog, de azért aljasságot 
senki sem szólhat felőle. Beszédei ragyognak az elménczségtől, alig szólhat, a’ 
nélkül, hogy valakit meg ne vágna. ’S elve az: hogy ő előtte semmi sem kép
telenség.

Gróf N —iné. Tisztelet becsület, de igazság i s ; a’ tisztelt hölgy többet 
árt, mint használ e’ clubb ügyének. Szerinte a’ szabadelvüség, nőváltság a’ szi
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varozásban ’s cognac ivásban van; kalandjairól sok érdekeset regélnek, de 
szerencsére nagyon keveset szokott ollyan helyen beszélni, hol az okos szó 
járja. A ’ szabadságot átalában tettleg félre érté.

V —r Berta. Idős hajadon. Küléletében igen gyermekes és tetszelgő, itt 
azonban szerényen megvonja magát ’s a’ legérdekesebb viták közepett csak só
hajait hallani és könnyeit látni.

S— mné. Szabad legyen e’ tisztelt hölgyről annyit mondanunk: hogy 
isen jó gazdasszony, de a’ konyha körén túl semmihez sem ért. Ha L. Irma 
hölgveink eltévesztett nevelés irányáról értekezik, báró Sz—iné rendesen ő rá 
szokott tekinteni. ---------------- -

Legelső ülése volt a’ tisztelt clubbnak múlt hó 28-kán.
Az ülést elnöknő távolléíében az alelnök Cz—nő következő szavakkal 

nyitotta m eg:
—  Polgártársnéim !
Semmit sem olly könnyű megszokni, mint a’ rabságot. A ’ szolgaság igen 

kénvelmes állapot. Ollyan mint az alvó gyermeké, kinek más ad enni, ki helyett 
más gondolkodik, kit ringatnak: hogy alugyék ’s ha fölébred, játékot adnak 
n e k i: hogy mulassa magát, vagy meséket mondanak neki: hogy ne sírjon.

Mi is e’ kényelemben részesülőnk ez ideig.
Más gondolkozott helyettünk: lelkünket csecsemőül tá r tá k : hogy pólája 

kötelékein túl ne is kívánkozzék , elhitették velünk: hogy lelkünk csak árny, 
csak holdja, nem napja a’ főnek.

Ez nem lehet íg y , ki istent h isz , ezt nem hiheti.
Isten nem adhatott lelket senkinek azért, hogy virágéletet éljen. Nem 

érez-e a’ nő lelke minden fájdalmat, mit a’ férfié? ’s csak az örömökben volna 
ennek nagyobb osztályrésze, mint amannak? Egyenlők volnának-e terheik ’s ere
jük különböző ? Ez lázadás volna a’ természet ellen.

Én attól félek: hogy ki kell mondanunk: mikép iránvunkban az ellenkező 
nem épen azon szerepet játszá, mit a’ zsarnokok játszottak a’ nép irányában.

Nem akarta: hogy saját lelkünk felöl önérzetünk legyen. így  tettek azokis.
Tudatlanul hagyták a’ népet: hogy csak azt higyje, mit ők mondanak neki.
Törpeségekhez szoktaták: hogy ne tudjon egyebet, mint játszani, ne hall

jon m ást, mint érzékei szavát.
Midőn ez arany karpereczeket karjaitokra rak ták , midőn e’ gyöngyöket 

nvakatokra füzék, nem tudtátok : hogy ez a bilincs, ez a’ rabiga,mellyel ben
neteket saját hiuságtokhoz lánczolnak.

A ’ láncz láncz marad, ha aranyból van is: ’s ki azzal kérkedik, bálványt 
emel a’ rabszolgaságnak ’s lelketlenségével dicsekszik.

Dicsérték hajfúrteiteket, miért dicsérték? hogy ne legyen időtök a’ fő ne
mesebb részeit mívelni hajfürteitek m iatt, királynéiknak neveztek benneteket: 
hogy elfelejtsétek, mikép szolgálóik vagytok, istennőknek gúnyoltak, midőn az 
ember nevet tagadták meg tőletek.

Hogy emlékeztek meg rólatok törvényeikben? Az ő törvényeik előtt a’ 
nőnek soha sincsen lelke, a’ nő örökre gyermek marad.

A ’ férfi eléri a’ teljes k o rt, mellyben tetteinek u ra , mellyben hibáiról 
csak istennek számol; — nő soha.

Van egy törvény , melly a’ nőt örökös gyámság alá kárhoztatja. Ez an
nyit tesz, mint élethosszú fogság. Bárhova megy, porkolábja háta mögött kiséri. 
Apai, gyámi vagy férji hatalom, mellynek egyikéből a’ másikba taszítatik, ’s 
hogy soha nagy börtönét el ne hagyhassa, oda ültette ajtaja elébe a’ közvéle
mény a’ becstelenséget, hogy a’ szabadság pírja szégyenpírja legyen arczán, ’s 
ki e’ szent érzet után vágyik, visszarettenjen a’ lelketlen utczai tömeg nyelvétől.

Ennek igy maradni nem szabad többé. Lehetetlen: hogy a’ törvények to
vább is hamis Ítélő bírái legyenek az egész emberi nem egyik felének.
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Jőni kell kornak, melly a’ különbséget ember és ember között e ltö rli’s 
bebizonyítania: hogy isten soha sem mondta ezt az embernek, tanulj uralkodni 
a’ mindenségen ! Hanem e z t:

„Légy szabad és más szabadságát el ne vedd!“

E ’ lelkesítő szavak után L — Irm a nevelőnö beszélt.
Polgártársnők!
Azon hiányok, mellyek bennünket gyönge nemmé bélyegeznek, nem a' 

férfizsarnokság, hanem legtöbbnyire százados megszokás ’s ferde neveltetésünk 
okozatai.

Ki látott valaha egy tudományos n ő t; a’ nélkül: hogy az egyszersmind 
nevetséges is ne lett volna?

Az emberek egymáshoz mind hasonlók nem lehetnek.
Férfi és nő mindig két külön nem marad. A ’ természet külön választotta

őket.
Ugyanazon természet lelkeiket is különbözőkké tévé,
Külön örömöket, külön fájdalmakat adott nekik ’s egyetlen közös érze- 

ményt, mellyben mindketten legmagasabb örömre egyesülnek, a’ szerelmet ’s 
mellynek gyönyöre és kínja mégis olly különböző. Mint egymás mellé tett drá
gakő és szép virág. Az ember nem tudna közülök választani.

Azonban sem férfiaink, sem nőink lelkei helyesen mívelve nem voltak. Ez 
tette a’ különbséget a’ kettő között olly kirívóvá.

Nevelő-intézeteinkben mindkét nem olly dolgokat tanult, mellyeknek 
soha semmi hasznát nem vette.

A ’ férfi azután később megtanult pipázni, agarászni; — a’ nő főzni és 
pletykázni’s ebben állott hivatásuk köre. Ök ezt igy látták apáiktól és anyáiktól.

H a más nevelési rendszer fog behozatni, mindkettőnek új pálya nyilik 
meg, szép, ragyogó és áldástele. Nem leend erő , mellynek számára küzdelem 
ne teremjen.

Gondoskodjék elsőbb a’ status nőink neveltetéséről. Alapítson nyilvános 
nevelő-intézeteket, azután jusson eszébe bennünket a’ törvényhozás korlátaiu 
beereszteni.

S—mné asszonyság erre tapsolni kezdett: éljent kiáltott, kifútta az orrát 
és szólt,

Én nem tudom: hogy mit akarhat Cz—né asszonyom a’ maga haragjá
val? Istenem , ha azt az én szegény Náczim hallaná : hogy én őneki rabszol
gája vagyok, mikor, ha egyszer megmérgesedem, ki sem mer jönni a’ szobájá
ból ! Aztán nem félek én magától a’ vicispántól sem. Megmondtam én annak is: 
hogy én csak egy asszony vagyok, de azért az úrral mindig szembe merek 
szállni. Reszket én előttem az egész vármegye, mint a’ nyárfa-levél.

A ’ mi azt ille ti: hogy a’ leányok egész addig szelíden , jámborul viseljék 
magukat, míg férhez nem mennek; ezt ök csak a’ maguk jóvoltáért teszik, mert 
ha leánykorukban nem mutatnák: hogy ők engedelmesek, otthonűlők, nagyra- 
nem-vágyók , kegyesek , templomlátogatók , senki sem venné őket férhez. ’S 
bizony pedig valljuk meg: hogy a’ férhezmenéstől egyikünk sem irtózott ollyan 
igen nagyon.

Hanem a’ mit a’ karpereczekről és nyaklánczokról mondott kedves öcsém 
asszony, abban tökéletesen igaza van. Minek az a’ csecsebecse? Főzőkanál, kö
tőtű és gyüszü, a’ mi legjobban illik a’ jó asszony kezébe, az én kezemen ré 
szemről soha sem volt semmi hiábavaló czifraság, még csak keztyű sem. Csupán 
két sor igaz gyöngyöm van, az is öreg anyámról maradt rám , ’s azt sem tettem
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fel egyébkor, mint mikor menyasszony voltam, meg mikor Náczit kinevezte a’ 
főispán táblabirónak.

Még beszélt sokáig a’ tisztelt asszonyság, de nagyon el kezdtek nevetni, 
miközben az ördöngös Sz...iné azt a’ megjegyzést te tte : hogy V...r Berta negy
venöt éveivel aligha bánná: ha a’ törvény még azokat a’ nőket is kiskorúakká 
tudná tenni, a’ kik ugyancsak a’ szó minden értelmében nagykorúak.

ELRABLÁS.
(Humoresk.)

Elraboltatni iszonyú gondolat; de rögtön nem olly iszonyú, ha megsúg
ju k : hogy az elrablott: férfi; az elrabló: nő; még pedig fiatal és szép. Fájda
lom azonban, hogy velem máskép történt.

Pesten febr. 15-kén felmentem a’ nagyszerűnek kürtőit Yelenczei Carne- 
valba. Ha egy pár tuczet szobalány és szakácsnő, rósz ételek és ita lok , illatta- 
lan , azaz : büdös világítás, bőgő zene , iható fagylalt nagyszerűnek mondható, 
akkor a’ Yelenczei Carneval borzasztólag nagyszerű volt. És én mégis igen-igen 
jól mulattam, minek tagadjam meg magamat, és természetemet, hol lányt és 
spékelt nyulat kaphatni, én mindig jól mulatok. Azután bolondnál bolondabb 
álarczosok kóvályogtak fel 's alá , ’s ki tudja hány haute volé, gyönyörűséges
nél gyönyörűségesebb teremtés , lappangott a’ dominók és álarczok alatt. — 
Jobbra balra czibálták érdekes egyéniségemet, ’s érdektelen — valami fuscher 
szabó által agyondurrantott frakkomat — és én eszeveszetten rohantam a’ ke
délyes stranierák u tán, suttogva, beszélgetve, vagy ordítva, a’ mint legjobbnak 
gondolám. Elég az hozzá, hogy éjfélig fenségesen mulattam. Éjfélkor belém 
botlott egy rettenetes szakálu barátom (verje meg a’ jehova) ki minden héten 
legalább ötször desperált, ’s vagy részeg volt, vagy józan , de örült. — Sajnál
juk a’ szerencsétlent, míg nőtelen vo lt, nem volt nála solidabb gyerek egész 
Európában.

,Jó,hogy talállak, pajtás, tedd meg, mire kérlek,’s parancsolj életemmel.“
,,Szólj , édesem, mivel lehetek szolgálatodra — nem szántam volna fel

falni — örömest szolgálok, mennyire tőlem telik, életedet pedig add a’ bakó
nak! mégis furcsa gyerek vagy te T rib i, hogy neked örökké van valami bajod, 
szólj szent Kozmára, szólj, mi kell? !“

,Látod-e pajtás azt a’ kék dominót, azzal az orientalis turbánnal?1
„Ugyan ki ne látná azt, te szerencsétlen , hiszen nagyobb az a’ világ va

lamennyi elefántjainál, sőt olly rémületesen nagy, mint a’ chinai birodalom.“
,’S tudod-e pajtás, hogy kicsoda?4
„Meg ne mond, inkább fizetek egy pár adag spékelt nyulat!“
.Dorothea Klapotrek — egykori kedvesem, jelenleg dilletans buffo!4
„Elég ebből ennyi pajtás! ha millió pengő állna az ultimon, ’s ő lenne a 

pagát, még akkor sem fognám el. A’ tenyere is többet nyom, mint Stricknadel 
Clementine imádottam testestül, lelkestül.44

,Oh pajtás! de látnád csak arczait, szépek azok mint az ezeregy éjszaka.4
„Meglehet édesem, de azért hidd meg, sem a’ te, sem jelenlegi kedvese 

szerencséjét nem irigylem, ’s nem is fogtam irigylem soha.“
,Elhiszem! Oh de mégis . . . .  lásd . . .  meghalok . . . .  szabadíts meg tőle, 

lásd nekem óriás szívességet teszesz, míg neked mulatságot szerezhet planumom.4
„Hogy! hogy!?44
,Képzeld lelkem, barátom, erőszakkal el akar szöktetni, ’s ingerülten 

nyilatkoztatá ki ezelőtt néhány perczczel, hogy azonnal feltárja az egész világ
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nak viszonyunkat, sőt határozottan kimondd még azt is , hogy perbe idéztet — 
ha vele Slavoniába nem rohanok !‘

„Bizony nem volna rósz a’ chinai birodalommal Slavoniába rohanni, ott 
az ar sok éhes hidalgó alkalmasint hasznát venné a’ sok kincsnek; de engem 
csak még sem képzelsz annyira esztelennek, hogy egy illyen gőzkatlannal Sla- 
voniáig csupa csinálatlan utakon hurczoltassam magamat.“

,Nem kívánom én azt lelkem, bai-átom, csak azt tedd megjövendő nyu
galmamért, vitesd el magadat Komáromig — ott fedezd fel becses személyedet, 
addig én nőmmel együtt szököm meg Pestről olly vidékre, hova télen át a’ sáros 
utak borzasztósága miatt röpülve is alig menekülhetni! lelkem barátom , tedd 
meg érettem utoljára ezen szívességet, ’s kívánd életemet.4

„Ugyan miért nem ajánlsz inkább 30 g a rast, mint életedet, már annyit 
tapasztalhattál, hogy századunkban az életnek absolute nincs ára! . . . Azután 
beszéld el csak, hogy lehetne mindezt kivinni, nagyobb fajta botrány nélkül?!“

,Ugy egyeztünk, hogy 2 órakor éjfél után fekete dominót rántok magamra 
vörös kereszttel, ö nyakon fog, felpakol valami 12 garasos omnibusra, és da
tum Slavonia! tedd meg édesem, tedd meg leendő, jövendő boldogságomért!4

„Legyen! menj azonnal dominót szerezni, ’s adj útra költsön 10 ft pgőt 
kötelezvény nélkül —- a’ többit bizd rám .“

,Mindent mint akarod, ’s most csókolj meg, megváltóm!4
Nyakamba borult, megcsókolt a’Yelenczei Carneval közepén, ’s elrohant.
Két órakor fekete dominóban, vörös kereszttel, egyedül, szótalanul álltam, 

busán, leverve, mint kit Slavoniába rabolnak.
Dorothea Klapotrek nem késett, nyakon fogott, felpakolt, ’s az omnibus 

egy negyed háromra elrobogott.
Szemközt kellett ülnöm ez angyali teremtéssel, egymás mellett nem fértünk.
Alarczainkat letevénk a’kocsiban,de pokolsötét lévén, mit sem láthatánk.
Szinte megfojtott az omnibus illata , szomszédném fel nem vette, sja ! ő 

Slavoniából jött.
,Ah T irib i, mennyit epedtem utánnad !4
„Látszik testalkatodon! gondolám magamban, de szólani nem mertem, ne 

hogy a’ csalatást felfedezhesse.“
,Ah T irib i, te kegyetlen vagy !‘
„Istenem , mégis érzékeny a’ természet, midőn illy egyéniségeknek is 

rendel szeretőt!44
,Ah T irib i, én igen-igen sokat szenvedtem m iattad, a’ mint utószor 

együtt valánk, azt Ígérted: oltár elébe kisérsz, nőddé veszesz, imádni, szeretni 
fogsz — szólj kegyetlen, mit tevéi ? midőn hitet szegve Slavoniát egy viharos 
éjszaka oda hagytad — ütött volna meg a’ menkő — tudod-e, mit tevéi alávaló 
csábító, semmirevaló , összetéptél egy keményen dobogó szivet, egy szivet, egy 
érzékeny szivet, miilyen nem ver, nem vert és nem fog verni Slavoniában. 
Tiribi te gyilkos vagy !4

Ki nem állhattam a’ dicsőséget, hangosan felkaczagtam.
A’ meglepetés miatt elismerte kaczagásomat.
,Még röhögni mersz alávaló csábító !4 alig mondá ki e’ néhány szó t, az 

egész frisurám markában volt.
,Lassabban Dorothea K lapotrek, frisurámra büszke vagyok, mint bár 

mellyik nobili Andalusiában, ’s bosszúálló, mint Rinaldo Rinaldini.4
A ’ chinai birodalom elájult. Megállítatám az omnibus-igazgatót, ’s a’ mi 

pálinka találtaték nála , mind fellocsoltatott, hogy megmenthessük ez óriás éle
tet. Dorothea Klapotrek magához jött. Oh miért volt sö té t, miért nem látha
tóm e’ birsalma-arczot halványan. Láttatok-e már hízott gömbölyű arczot hal
ványan? Fenséges lehet! én soha sem láttam. Váltig cziholtunk, haszontalan, 
ab invisis kellett bám ulni, hallgatni és elragadtatni.
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,Ez sok! ezt túl nem élem , így megesalatni, így rászedetni az által, kit 
szeretünk, kit imádunk, emberi kebel illyesmit nem tehet. . . Tiribi, te vadállat 
vagy! ’S ön ismeretlen, ön uram elvállalhatott illy alávaló szerepet?!4

„Bocsánat asszonyom, liigye meg, méltánylani tudom ingerültségét, osz
tozni akarék fájdalmában, de lássa Tiribi barátom, házas em ber, enged
hettem-e szétdulatni házi esendőket, boldogságukat, neje barátomnak hárpia, 
azonnal ki vájta volna kedves barátom égszinü szemeit, sőt talán meg is foj
totta volna őt.44

Dorothea Klapotrek ismét elájult. Kifogyván a’ pálinka, szivarra gyúj
tottunk , ’s az omnibus-igazgató elbeszélte, hol vette Pesten a’ pálinkát, hogy 
az miilyen finom, egészséges, és hogy itezéje 16 pengő krajezár.

A ’ hideg idő csakhamar ismét életre hozá a’ nemes szenvedőt, érzékeny
hangon szólalt meg:©  ©

,Nemes szivü ismeretlen, én feledni fogom a’ csalfa hitszegőt, nem kívá
nom háborítani házi boldogságukat, mindent feledek . . . .  oh nemes ismeretlen, 
ha ismerné ön szivemet, nem igy nyilatkoznék.4

„Szeretetre méltó Dorothea, nagy testében nagy lélek is lakik, meggyő
ződésem tudatom, midőn azt mondom, hogy Tiribi igen-igen sokat reszkírozott!“

,Nemes szivű ismeretlen én ismét szabad vagyok . . . .  van 9000 váltó fo
rintom, — szivem ismét szabad, ah ha ön tudná, mit érzek keblem ben...........

„Csak kéngyertya volna — gondolám— mégis jó volna arczát közelebb
ről ismerni meg, 9000 forint nagy pénz, hátha szép, hiszen találkozik kövér 
szép is , azután meg ha nem szép, nem vagyok köteles vele élni, 9000 forinttal
úr az ember , az urak pedig gyakorta külön élnek nejeiktől! ..........  Szeretetre
méltó Dorothea, ismer-e engem? . . . .

,Nincs szerencsém, de e’ hang . . .  oh e’ hang nem csalhat, e’ hang ne
mes kebelből nyer életet . . .

Elértünk egy csárdát. Megállítottuk az omnibust. Kiszállottunk.
Dorothea Klapotrek nem volt szép, de rút sem volt. Én tetszettem neki 

okvetlen , mert a’ csárdában azt súgta fülembe: hogy imád.
„Fordulj omnibus.“ Az omnibus megfordult. 7 órakor reggel ismét Pesten 

voltunk. 9 órakor pedig az enyim volt a’ chinai birodalom.
LAUKA GUSZTÁV.

—  A ’ ministeriumhoz ez ideig 1642 folyamodvány nyujtatott be. Mind 
hivatalt kérnek, de egyik sem mondja meg: hogy mifélét? Magyar ember ter
mészetesen universal genie szokott lenni, kivált ha még táblabiró-fajta. Kilencz 
iskola padjába belefaragja a’ nevét ’s mikor a’ tizedikből kimenekül, ott van, 
hogy mindent tud a’ világon, a’ mire szüksége nincsen. Ulyenkor aztán csak 
az a’ kérdés : hogy cserzővarga legyen-e, vagy minister ? Mindkét pályára 
egyenlő előkészületei vannak. Mikor magyar nemes ember a’ fiát iskolába küldi, 
ezt mondja neki: tanulj fiam, te belőled még palatínus is lehet. ’S az aztán ször
nyű baj , mikor egynéhány százezer ember egyebet sem tanul, mint minek csak 
palatínus korában vehetné hasznát. Denique a’ ministeriumnak szabad tetszé
sére van bízva 1642 úri emberből m aireket, tanárokat pénzügyi titkárokat, 
mérnököket, bureauchefeket, statustitkárokat ’s főispánokat stb csinálhatni.

így van az, mikor az ember csak gyanítja, hogy tud hegedülni, de még 
nem próbálta.

Esküszöm mindenre a’ mi zöld: hogy nem szeretnék ministereink helyé
ben lenni.

36
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Egyébiránt mire valók minekünk ezek az u d v a r i  á g e n s e k ?
Volt nekünk ezekre valaha szükségünk, van-e most ?
Elkésett ügyeket sollicitálni, excellentiás előszobák parketjeit koptatni, 

még talán vidékre szakácsnékat elszerezni is jók lehettek valaha, de a’ mos
tani körülmények között úgy vagyunk velők, mint a’ csappantyus puskák a’ 
kohával.

Adjunk nekik nyugdijat.
De azt is minek? Nem tudjuk hova tenni a’ pénzünket, ollyan sok? J u 

talmazni akarunk valakit azért: hogy ötven évig ártott? A ’ status nem árvák 
intézete, nem életbiztosító egylet. H a a’ status gondot akar viselni a’ szegé
nyekre, állítson nyilvános ápoló intézeteket rokkantak számára.

Egyébiránt még ott is jobb szeretném, ha elsőbbségük volna a’ haza szol
gálatában elaggottaknak, mint kik Metternich szolgálatában elpotrohosultak.

Adjunk kenyeret a’ földműves osztálynak, volt municipalis tisztviselőink
nek , gazdatiszteinknek, ügyvédeinknek, nyissunk tért előttük: hogy magu
kat bővebben kiképezhessék. Metternich creaturái pedig menjenek nagymeste
rük u tán, keressenek egy uj eldorádót, egy ollyan boldog hajdani csákiékszal- 
mája Magyarországot ’s áldják az istent: hogy eddig tűrve voltak.

A ’ censorok is apránként becsúsznak a’ tanulmányi bizottságba.
Nem zúgolódom, világért sem zúgolódom , hisz énnekem emberséges 

ember volt a’ censorom, de ha már egyszer a’ hóhéroknak nem szabad a ’ váro
son belül lakniok, szeretném tudni: hogy miért szabad a’ censoroknak ?

Az erdélyhoni oláhoknál illyen jó sziliben állanak mozgalmaink:
,,A’ szerecsen császár háborút izent a’ magyar királynak. Ennek oka az: 

hogy miután Szerecsenországban minden férfinak tíz feleséget kell ta r ta n i, hát 
a’ szerecsen császár most a’ szomszédból hordatja össze az asszonyokat. E ’ vé
gett mind Magyarországban , — melly Szerecsenországhoz legközelebb esik, 
— mind Erdélyben össze fogják szedni a’ nők közül a’ barnákat ’s odadják a’ 
szerecseneknek.

De már ezt nem engedjük !“

A ’ minap oda megy egy német a’ ministerhez, mint sok más egyéb 
német.

— Karsam adiner! — Jó napot, polgártárs.
■— A h , excellenz, nem ismer engem? — Nincs szerencsém polgártárs.
— Én vagyok az a’ friseur, a’ ki ő excellentiájához a’ premierminister- 

hez jártam  tavaly országgyűlés előtt.
— Ah! nagyon szép, miben szolgálhatok önnek polgártárs?
— Nagyon furcsa körülmény hajtott ide excellentiádhoz , magam sem 

tudom: hogy kezdjem? de nem volt máshoz bizodalmám. Eddig az volt a’ czí- 
merem egyik felére írva, hogy friseur, a’ másik felére pedig a z , hogy: coiffeur, 
jobb lett volna ugyan azt írni helyette hogy : perruquier, mert ez szebb i s , no- 
belabb is , és legalább magyarul van , hanem már most meg akarom változtatni 
a’ feliratomat a’ ministerium tiszteletére ’s e’ végett bátorkodtam folyamodni, 
vájjon méltóztatik-e beleegyezni: hogy így írjam: „ f o d r á s z ? “ vagy pedig 
így hogy: „hajfodrász?“ Én a’ minister ő excellentiája válaszában tökéletesen 
meg fogok nyugodni.

Képzeljük már most ehez a’kérdéshez Klauzálnak elpusztulhatlan türelmü 
szelid képét, mellyel ö a’ folyamodónak egész türelmesen feleié: legjobb lesz, 
írja ön így: ,,haj fodrász !“

Miilyen huszonötöt csapatott volna erre egy torontálvármegyei szol
gabíró !
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Pozsonyból gyönyörűséges híreket hallani.
A ’ városi tanács a’ polgárság kertére megparancsolta a’ zsidóknak piaca- 

tumok által: hogy 21 óra alatt eltakarodjanak Mesopotamiába.
Ez, úgy hisszük, egy olly város tanácsától, melly magát Magyarország 

fővárosának nevezi, nem mindennapi prudentia.
A ’ zsidók engedelmeskedtek az ucasnak ’s a’ városból huszonnégy perez 

alatt kitakarodtak.
Ez eddig meglehetős, hanem a’ mi ezután jő , az a’ gyönyörű.
Ekkor a’ bennmaradt lakosság rajta ütött a’ zsidók védtelenül hagyott 

lakásaira, szobáikból mindent lehányt az utczára, a’ dunnákat felhasogatta, 
egész utczahosszat pehelytengerben lehetett já rn i, irataikat összetépte, kelméi
ket közragadományra bocsátó, még a’ kályhákat is lehordta az utczára ’s a’ mi 
összetörhető volt, azon nem hagyott ép foltot.

Látni lehete igen tisztességes polgárokat, kik egy egy köteg selyem kel
mével hónuk alatt egész nyugodt önmegelégedéssel ballagtak haza felé a’ kiví
vott csata után ; — h i s z e n  z s i d ó é  v o l t .

A ’ belvárost kifosztva rohantak a’ várhegyre ’s lön préda és pusztítás, 
minőt csak török és tatár tehet ellenséges tartományban.

Perse: hogv a’ dulakodó tömeg nem állt meg ott: hogy a’ zsidókat kira- 
bolja: hanem rákerült azután a’sor a’keresztyénekre is. Pedig már ezt a’ nemes 
tanács nem engedte me«*.ö  7D

A ’ hol bornak vagy pálinkának érzék szagát , oda betörtek , a’ hordók 
fenekeit beverték, a’ bort, pálinkát kiereszték az utczára, aztán neki hasaltak, 
úgy itták; ’s mikor nem fért beléjök több, belehentergöztek és úsztak benne.

Egy helyütt kétezer akó spiritust szabadítának igy fel; tizével, húszával 
feküdt benne az ember és tót vegyesen, ü g y  néztek ki , mint a’ legszeretetre
méltóbb malaczok.

Egész nap , egész éjjel tartott a’ jubilaeum.
’S mit szólt mind ezekre a’ nemes városi tanács ?
Hallgatott és várt addig, míg a’ lakosság nem talált mit összetörni többé 

’s akkor megtiltotta a’ rablást. M á r m o s t  e l é g  l e g y e n  a’ f o s z t o g a t á s !  
— Ez a’ leggyönyörűbb.

A’ katonaság kivonult rendet csinálni ’s felszólító közremunkálásra a’ pol
gárságot is , ez azonban nem esak hosry nem ment k i , sőt a’ rendező katona
ságra rá is lőttek, mint hírlik, maguk a’ polgárok , de megbüntette őket érte 
az isten , mert épen polgárt találtak agyonlőni a’ nagy zavarban ’s végre is a’ 
katonaság egy pár polgári fület és orrot lekaszabolva, ott hagyta őket és ha
zament.

Uraim, nemes Pozsony városa tanácsa! önök gonosz fába vágták a’ 
fejszét.

Tartok tőle : hogy önök nagyszerű privilégiumaikat el találják veszteni.
Mit gondolnak? nem volna tréfa: ha fő Pozsony városa mezőváros lenne, 

polgárai levetnék az aranygombos mentét, ’s nemes tanácsa a’ szolgabiró pa
rancsaitól függne?

M a r o k r a  f o g h a t ó  b e b i z o n y í t á s a  a n n a k :  h o g y  M a g y a r -  
o r s z á g  n e m  az a u s z t r i a i  b i r o d a l o m  e g y  r é s z e :

A ’ p r a g m a t i c a  s a n c t i ó  s z e r i n t  még az is megeshetik: hogy 
Magyarországnak e g é s z e n  más legyen a’ tettleges kormányzója, mint Ausz
triának.

Például.
Ha a’ magyar királynak kiskorú trónörököse marad, ki lesz e’ helyett a’ 

tettleges kormányzó A u s z t r i á b a n ?
A' legközelebbi királyi herezeg, Ferencz Lajos!

36*
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H á t  M a g y a r o r s z á g b a n ?
A’ nádor.
Ez volt a’ legsujtóbb capacitatió, mellyel Deák Ferencz bemutatta ellen

feleinek : hogy az osztrák birodalom adósságaihoz Magyarországnak semmi köze.

— A’ minap egy polgártársnőnek panasza volt egy tisztelt polgártársra, 
ki éjjel feltörte a’ szobája ajtaját. A’tisztelt polgártársnő elmegy a’ városházára 
panaszt tenni ’s viszi magával a’ vádlottat is. Ott azt mondják n ek i: hogy be
széljen németül, m e r t  a’ v á d l o t t  n e m  t u d  m a g y a r u l .  A ’ vádló pol
gártársnő pedig épen csak magyarul tudott és németül nem. Ezt nevezem aztán 
megakadásnak. De az ember nem azért születik Pest városa polgárának: hogy 
hasonló bonyolódott jogi kérdésekben eligazodni ne tudjon : miután a’ vádló 
ném etül, a’ vádlott pedig magyarul nem tudo tt, az határoztatott az ügyre : 
hogy az illyen kétséges esetek sehogy sem tartoznak a’ városi csendőr3ég hatás
körébe , hanem ezzel tessék valami újságíróhoz sé tá ln i, majd az kipoétázza.

Már ez aztán sem m agyarul, sem németül nincsen, hanem annál erőseb
ben van — törökül.

•— Pestvárosa diszruhás polgárai is kezdenek már hazaszállinkózni a’ kő
bányai szőlőkből, hol ez ideig Orbán tiszteletére kinn tartózkodónak, arra fel- 
ügyelendők: hogy a’ szőlők az álladalom nyilvános kárára el ne fagyjanak. Üdv 
és lebehoch a’ tisztelt hazafiaknak, kik a’ hon zavarosabb napjaiban sem feled
keztek meg a’ kőbányai szőlőkről. Illumináljuk ki nekik a’ várost és adjunk 
nekik fáklyás zenét.

Az erdélyi küldöttség e’ napokban volt városunkban , két nappal később 
a1 bécsi küldöttségnél, mindkettőt fényes lakomák és fáklyástörökmuzsikák 
fogadták.

A ’ forradalmi csarnokban meg is beszéltették őket.
Azt ha nem mondanám is , mindenki tudná: hogy a’ bécsi küldöttség szá

mára tízszer akkora volt a’ hűhó , mint az erdélyiekére. Hiába , magyar ember 
szeret kitenni magáért — az idegen előtt.

Halljuk meg már most, mint fogadták a’ mi egyetemi küldöttségünket — 
Bécsben ?

A’ víz vérré nem válik.
A ’ pesti egyetem 30 tagból álló küldöttséget nevezett k i , hogy fogadj 

istent mondjon azon adjon istenre, mit pár héttel ezelőtt hat egyén Bécs ne
vében (?) nekünk elmondott.

De a’ fogadj isten nem szült ollyan hatást, mint az adjon isten ; hja,  ez 
az életben is igy szokott történni.

Furcsa kis történet elmondására készülök.
Mindenek előtt bocsáss meg, oh szent testvériség! mert fájdalommal kell 

tapasztalnom,hogy mig ki nem irtod e’ két szót, e n y é m  és t i e d ,  addig igéid 
kiáltó szó leendnek a’ pusztában. És bocsáss meg ó sógorcsókok dicső százada, 
mert átkot kiáltandok születésed órájára.

(Oh státusadósság, oh státusadósság! te mindenek elrontója , — légy te 
inkább mindenek helyrehozója!)

A ’ harmincz kijelöltek lajstromában sereghajtónak én is oda szurattam. 
elfogadtam e’ s z ú r á s t .  És elmentem Bécsbe a’ küldöttséggel, gondolám, ha 
nagyon jól ütne ki a’ dolog, egy csók, egy kézszorítás nem öl meg.

April 18-án szálltunk ki a’ bécsi vámháznál.
A ’ hajó erkélyén állott közülünk egy az ajándékzászlóval, várva, hogy 

a’ bécsi lelkes nép hajónkat egy h ó  eh -al állítja meg. De ez nem történt meg,
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hanem az ott álló fiakkerek nem kevéssé híztak örömükben, remélve a’ nagy
lelkű magyar nemzettől gazdag fuvarbért. Ez azonban meg is tö rtén t, mert 
rajtunk állott.

Az „ausztriai császárné“ czimü vendéglőbe szállottunk, — és vártuk 
csendes evés közben a’ jerikó döntő jubelt, melly nem sokára sujtoland bennün
ket. Kevésbe is m últ, hogy meg nem történ t, mert alig voltunk ott fél óráig, 
hát egyszerre jő csak két brúder ; és lön nagy csattogása a’ csókoknak jerikó 
roppanása derekunknak ’s több efféle.

Azonban közelgett a’ három óra, ’s hirét vesszük, hogy ekkor egy len
gyelt fognak temetni. Ez is testvér, gondolok, menjünk temetésére. Elmentünk, 
ki a’ várból, egy külvárosi kórházba. Odáig mintegy 50-60 bámész egyén 
kisért bennünket, akarám mondani zsinóros öltözetünket, veres tolláinkat, ’s 
egészséges orczáinkat.

De — háromszáz bukott m inister! — minő nép ez! —  H a emberismerő 
vagy, nem kell a’ statistikát nézned, e’ nép arczárói is leolvashatod azt. H a 
emberséges ember arczát kifordítanák, mint például a’ zsákot vagy zsebórát, 
nem lehetne ocsmányabb. Merev tespedés, szűkkeblű haszonlesés, a’ hasnál 
tovább nem gondolás ült arczaikon. De nemcsak az embereken, a’ levegőn 
magán meg van a’ szabadság vagy a’ szolgaság bélyege. En mernék fogadni, 
hogy ha engem bekötött zsákban, tudtom nélkül hoznak e’ helyre, megtudtam 
volna mondani, hogy itt absolutismus uralkodik -s-, mert szagát éreztem a’ 
levegőben.

Kedvetlenül, rósz étvágygyal és keserű szájízzel — mentünk vacsoráim. 
I t t  két harmadrész lengyel, egy harmadrész cseh és morva szokott összejöve
teleket tartani. Nehány lengyel keményen kelt ki azon tény ellen, mellynél- 
fogva dr. Schütte, mert egy kissé szabadon kezdett beszélni és igazat mondott, 
— absolutistice elfogatott és kiküldetett a’ városból.

Azonban semmi meglepetés az ifjúság, semmi a’ polgárság részéről. Azon 
egy pár brúder ki velünk vo lt, ’s kik ide lenn nem rég olly nagyszerűen fogad
tattak tőlünk, oda nyilatkoztak, mikép itt az ifjúság magától közvetlenül össze 
nem esoportozhat, hanem menne el egynéhány közülünk Ilojosz nemzetőrségi 
komendánshoz, ’s kérné meg őt alázatosan, parancsolná ki a’ nemzetőrséget tisz
teletünkre (!) hogy átadhassuk a’ hozott ajándékokat, mert mi már meg akarunk 
gyuladni a’ testvéri csókolódás vágya miatt.

És ez szerdán reggel még is történt !
Ki haladott ennyire a’ testvériségben, mint mi magyarok? — Istenem, 

be fogékony ez a’ magyar kebel a’ kor szent eszméire!
És Hojos ő méltósága kegyeskedett megigérni, hogy csütörtökön dél

előtti 11 órakor a’ nemzetőrség ki lesz parancsolva tiszteletünkre.
Azonban dél felé többnek közülünk eszébe kezd ju tn i, mikép fogadtuk 

mi azon 6 bécsi egyént Pesten , kik tulajdonkép nem is voltak küldöttei 
az egyetemnek Pestre, csak Pozsonyba; mikép azoknak nem kellett há
rom napig várni, hanem azon órában, mellyben lejöttek, fogadta az ifjúság 
őket harsogó zenével, vitte a’ városi választmányhoz, ’s bemutatta, vitte a’ me
gyeihez, népgyülést hirdetett, hol ez egyik német meg is mártogatta a’ 20 ezer 
nép tengerében bárgyú fehérségű zászlóját, aztán nagy elkeseredten az égre 
mereszté szemeit, ’s e’ komédiának 20 ezer torok kiáltott éljent, — továbbá 
a ’ szinház teljesen kivilágíttatott, és a’ nép 8 órán túl várakozott rájok, to
vábbá solemnis ebédeket és vacsorákat adtunk nekiek................

Hah ördög és pokol! csak ki tudnám felejteni e’ napot martius havából!
Azt beszélik , a’ magyar büszke , gőgös; büszke ám ott , hol nem kellene, 

’s alázatos o tt, hol ismét nem kellene.
Eszünkbe jutván mindez, azt indítványozók, vigyük haza a’ zászlókat, 

még pedig mindjárt másnap. Heves vita után a’ többség ki is mondta ezt.



566

Azonban jő hozzánk egy pár egyetemi, ’s jelenti mikép most tudták meg, hogy 
itt vagyunk. . . .

Mi egymásra nézünk, ’s azon bécsi küldöttekre, kik már egy napja 
velünk kódorognak az utczákon, hogy hát ezek nem vitték meg a’ hírt az 
egyetemnek ? . . .

Azonban jő egy másik német, ’s hallva szigorú kifakadásainkat, elkese
redik , elpityergi m agát, ledől a’ pamlagra lankadtan , piheg , zokog szívreha- 
tó lag , ’s csorgatja a’ vénasszony könnyeket nagy mennyiségben . . . .  és a’ 
hozzánk illő nemes indítvány megbukik. . . .

Ezután kirándultunk Schönbrunba, hol a’ többi közt a’ Hitzingi kocsíná- 
rosnét is megéljeneztük, ’s avval haza rándultunk.

Következik a’ másnapi föllépés. Ez lesz még csak a’ czifra.
Reggeli 9 órakor fogadónk elébe állít Hoyos komendáns egy csapat nem

zetőrséggel , körbe vesznek ’s visznek bennünket, úgy tetszik a’ Zeughaus ud
varára. I t t  Vidács barátunk magyarul kezdi az üdvözletét, ’s ugyancsak emle
geti az elkergetett zsarnokot, de a’ Metternich nevet nem monda k i , — ugyan
ezt aztán németül is elmondá.

Erre Hoyos kardot rán t, dühösen kiáll a’ középre, ’s a’ zsarnok szó 
ellen tesz óvást; kérdi a’ nemzetőröktől, volt-e nekik valaha zsarnokuk , vagy 
van-e most, nincs-e legszeretettebb császárjuk? . . .

Hogy tetszik uraim e’ föllépés, e’ finom cselszövény, ezen potentiája a’ 
mystificatióknak ?

Ő kegyelme Hoyos sógor, mint ott soktól hallottam, Metternich unokája...
A ’ nemzetőrök maguk is azt sejtve , hogy mi császárjukra czéloztunk, 

nincs! nincs! kiálták, zúgni kezdtek, — mi rosszat kezdénk gyanítani, azon
ban egyik közülünk sebten kijelenti, mikép mi a’ zsarnok szó alatt egyedül 
Metternichet értettük. Erre aztán hála isten , a’ polgárságnak is kinyílt a’ sze
me, átlátta Hoyos uram cselszövényét, kiállott a’glédából, „abdanken, wegjagen“ 
kiáltozd, ’s lett egy félórai zavar, lármából, fütyülésből, mi közben azt jegy
zőm meg Hoyos uram ról, hogy szája széle remegett, mint szélben lebegő 
pántlika.

Vidács újra felszólalt mondván , hogy szeretett komendánsukkal tegyenek 
a’ mit akarnak, ez az ő dolguk ’s nem a’ mienk, mi csak azt kívánjuk, vegye 
vissza kimondott gyanuszavát, ’s ezt a’ nemzetőrség is sürgette, meg is történt.

A’ zászló, mellynek átadását Rottenbiller ránk b íz ta , átadatott, azután 
meleg csókok és kézszorítások közt mentünk az egyetemhez , hol a’ hivatalosan 
kiparancsolt nemzetőrökön kívül lehetett még vagy 500-ig való bámész csoport, 
többnyire kiváncsi nőkből álló. I t t  ismét Vidács szónokolt, röviden és velősen,; 
megemlítendő beszédéből a z , hogy ne elégedjenek meg a’ papirosra írt szabad
sággal , hanem vívják ki magát a’ szabadságot. Befejezésül Hengel szólott közü
lünk , ki igen jól fogva föl a’ küldöttség czélját, azt fejező k i, mikép ha sza
badságukat akarják kivíni, üzenjenek nekünk, ’s mi ebben segédkezet nyújtunk. 
Illy értelemben véve a’ testvériség eszméjét, a’ világ bármelly nemzetének kezet 
nyújtok, ’s ha kiküzdötten szabadságát, haza jövök, ’s leszek itthon magyar, 
és semmi más. Egy lenni a’ világ nemzeteivel a’ szabadságban szeretnék , de 
nemzetiség vagy alkotmányos kapocsban soha!

Eddig van a’ küldöttség története.
És a’ ki e’ történet után velem tar t ,  mondja, hogy: le a’ sógorcsókkal !
Mert statusadósság és testvércsók most sehogy sem férnek össze.
És mit is akarunk mi ezekkel az osztrákokkal ? Szorulunk mi ezekre, 

és szorultunk-e valaha ?
Egy bőkezű, nagylelkű embernek legnagyobb veszedelme, ha egy aljas, 

szűkkeblű haszonlesővel kerül egy kvártélyra. így volna a’ magyar nemzet az 
osztrákkal, ha egy födél alá jutna vele. Tönkre ju ttatná tökéletesen.
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Foglalkozzunk mi most csak magunkkal, majd aztán, ha üres. időnk 
lesz, szerezzünk a’ nemesebb lengyel és olasznak szabadságot, — ez legyen 
teendőnk.

Egész bécsi utamnak azon haszna v a n , hogy a’ mit eddig csak gyaní
to ttam , most bizonyosan tudom: hogy az osztrák poltronnép , ’s a’ magyar
nak párja nincsen a’ világon ! . . . . YAJDA JÁNOS.

Komáromban is van már nemzetőrség, mellyel azonban az aranygombos 
diszpolgárság sehogy sem akar egyesülni.

A ’ minap : hogy az alkirály azon m ent, számos táblabiró és senatorból 
font koszorú lepte meg őt üdvözletével a’ gőzös tetőn. És tanitá őket a’ főher- 
czeg következő épületes hasonlatra: „biztosítom önöket arról: hogy a’ kivívott 
magyar alkotmány erősebb leend, mind az önök hídja!“ Jójczakát. M áraz  
mindig tányéraitokon fog lenni édes szülötte földem nádpálczás urai ?

Innen is elloptak e’ napokban 380 katonát. Éjnek idején a’ vár kis kapu
ján szedte fel őket Johan gőzös. Néhány lelkesebb honfi sürgeté a’ város bírót 
e’ csempészés meggátlására, mire ez azt felelte: hogy ő semmit sem tehet, mert 
a’ vár c u r i a .

Megjegyzendő : hogy a’ szállító tisztek odanyilatkoztak , miszerint utasí
tásaik nyomán, ha az illető helyhatóság ellenzeni találja, a’ szállítást eszköz
leni nem fogják.

A ’ helybeli nemzetőrsereget Ladányi Dániel nyugdíjas hadnagy oktatja 
a’ hadi gyakorlatokban; a’ liadügyministerium a’ férfiúnak erős hasznát vehetné, 
— ha volna hadügyministerium.

Kéretnek mindazon ívtartó urak, kik Havi társasága felsegélésére segélyt 
gyűjteni Ígérkeztek, hogy azt tegyék minél elébb. E ’ szegény hazánkfiai. P á 
rizsban ülnek eladósodva. A’ művészetnek mostan kelete nincs , élni pedig a’ 
művész is kénytelen. Mentsük meg a’ magyar név renomméjét!

A ’ múlt országyülés aranygombos urai ez utazó hazánkfiai számára 30, az 
az harmincz forintot tudtak összeszedni. Esik egy egy mágnásra hat krajczár.

Bizony pedig édes aranygombos hazámfiai, e’ nehány szegény énekes 
többet tett a’ magyar nemzetiség megismertetésére külföldön, mint ti összevéve 
mindnyájan, kik tömérdek vagyontokat a’ külföldön eltudtátok vesztegetni, de 
a’ magyar névre becsületet hozni sehol.

Vigasztal annak tudása, hogy ezentúl nem igen lesz mit elköltenetek 
odakinn. — —----------------

A’ közelebb lefolyt országyülésen Biharmegye követe, Beöthi Ödön -— 
kimondhatlan lelki örömünkre — índitványt tön, hogy az 1795-dik évben mar- 
tyrhalált szenvedett honfitársaink testei fölásatván, nemzeti díszszel tisztességes 
helyre temettessenek. Az indítvány egyhangúlag elfogadtatott. Most tehát az a’ 
kérdés: hová fognak azok e l t a k a r  i t t  a t n i ?

Én e’ kérdésre egy indítvánnyal felelek.
Miután ugyanis a’ martius 15-kei nagy nap dicsőítésére emlék készül a’ 

„szabadság terén“ felállittatni, ’s nálunk — hála a’ magyarok istenének! — 
nincsenek e’ nagy napnak áldozatai, kiket az e m l é k o s z l o p  alá rendithetlen 
alapul fektethetnénk: temessük oda Martinovics és társai felásandó tetemét. 
Ok nemcsak hogy a’ hazáért estek áldozatul: ők előbajnokai valának legkö
zelebb kivívott szabadságunknak, ’s igy megérdemlik, hogy annak elesett hő
seiül tekintessenek, kiknek örök nyugodalmára méltóbb helyet nem is vá
laszthatnánk.

Kérlek, honfitársaim! vegyétek figyelembe igénytelen szavaimat, ’s esz
közöljétek a’ méltányos indítvány életbeléptetését ! (Beküldetett.)
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-— Bizonyos forradalom alkalmával bizonyos város polgárai titokban és 
alázatosan folyamodtak a’ katonasághoz: hogy ha nekik segélyül leendnek, ők 
a’ lázadókat elnyomni készek volnának. A ’ katonaság azonban, maga is tele be
csületes hazafi érzelemmel, e’ pimaszokat lábbal rugdalta ki maga elől.

Azokra nézve, kik tán még ez ideig nem tudták volna a’ színek political 
jelentéseit, ideirjuk, hogy mint lehet megismerni a’ madarat tolláról?

Jelenleg a’ nemzeti cocarda a’ reformerek színe, a’ békés átalakulás em
bereié, mentül nagyobb e’ toll, vagy cocarda, annál nagyobb az ő istenbeni 
bizodalmuk és megelégedettségök.

A ’ magyar nemzeti színeknek azonban igy kell következniök:
Felül a’ vörös (nem rózsaszín, hanem vérvörös) közepeit a’ fehér, alól 

a’ zöld.
Zöld, fehér, vörös — a’ mexicói szin.
Zöld, vörös, fehér — az orosz.
Fehér, zöld, vörös pedig az olasz.
Fehér tollat viselnek a’ cosmopoliták. Ez azt teszi: hogy ott a’ haza, a’ 

hol jól van dolgunk.
Vörös tollat az ultraradicalok , barricadpártiak, democraták , egy szóval: 

a’ malcontentok. Ezek mind igen kuruczgyerekek , illuminatióknál ablakaik sö
téten m aradnak, fáklyás-zenékre nem járnak , senkinek nem éljeneznek, min
denkit polgártársnak neveznek, hivatalt nem vállalnak, és kalapot nem emelnek.

Fekete tollat viselnek végre , kik egyáltalában nem akarják hogy kétszáz 
lépésnyiről le lehessen olvasni a’ fejük tetejéről a’ véleményüket. Ezek a’ legve
szedelmesebb emberek.

Lapunk jelen számának homlokán már Petőfi neve is társ a’ szerkesztésben.
Alkalmat veszünk magunknak ezúttal viszonyainkat, mellyek ezentúl köz

tünk létezni fognak, meghatározni.
Lapunk tulajdonjoga ezentúl a’ kiadóké leend.
A ’ kiadó-hivatal van szabadsajtó-utczában 583 szám alatt.
A ’ szerkesztő-hivatal szabadsajtó-utcza 581 szám.
A’ levelezések ezentúl is Jókai Mórhoz intózendők.
Lapunk minden számában leend Petőfitől költemény, ki ezentúl kizárólag 

csak az Életképekbe fog dolgozni. A’ lap czime marad az eddigi.

Felszólítjuk egyszersmind tisztelt vidéki levelezőinket: hogy a’ mennyire 
lehet mentül többször és minél rövidebben írjanak. Dicsérni ne igen dicsérjenek 
minden embert, hanem annál inkább róják meg, a’ ki úgy érdemli; h a  t e t 
s z i k  í r h a t n a k  á l n e v e k ,  v a g y  é p e n  s e m m i  n e v e k  a l a t t .  Csak 
igaz legyen , a’ mit írnak, megpaprikázhatják kedvük szerint. A’ szerkesztőség 
neveiket el nem árulandja. írjanak bátran , szabadon, mi kiadjuk és helyt ál
lunk érte. Korbácsolják fel az apróbb kényuracskákat, kikkel a’ törvények sem 
boldogultak , ’s kikről, féltében, a’ nép beszélni nem mert; a’ sajtó arra való : 
hogy bitor hatalmukat megtörje ’s mi nem félünk haragjok súlyát magunkra 
idézni. Eles satyrát a’ megkövesült társadalmi előítéletek ellen , mi a’ fegyvert 
önök kezébe adjuk. Nem kell félni, vágjanak vele mélyen, jó mélyen, gyöke
restül ki kell irtani a’ megrögzött gonoszt ’s azt csak a’ gúny és nevetség gyó
gyíthatja ki leghatályosabban. Ha levelezéseink megtalálnának gyűlni, számuk
ra a’ lap belsejét is készek vagyunk megnyitni.

B.-falván sehogy sem hagyta magát a’ föld népe rábeszéltetni: hogy a’ 
nemzetőrségbe álljon, szörnyen félt attól: hogy háborúba viszik; végre jön a’ 
fóldesúr és azt mondja: de hát ha én leszek a’ kapitánytok? — M ár úgy csak
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beállunk feleié a’ paraszt, mert akkor tudjuk, hogy nem visz bennünket oda: 
a’ hol baj van.

Akadnak emberek, kik megfoghatatlan jó akaratból azon hírt terjesztik: 
hogy Jókai Mór a’ jelen ministerium alatt hivatalt készül viselni.

Én ugyan díszes állásnak tartom a’ jelen ministerium alatt szolgálhatni a’ 
hazának, ’s egyáltalában nem azért tiltakozom e’ ráfogás ellen , mintha benne 
valami megbecstelenítőt találnék, sőt inkább teljes tisztelettel vagyok mind 
azon ifjú polgártársaim irán t, kik maguknak e’ pályán szándékoznak jövendőt 
alapítani.

Hanem e’ ráfogásban az a’ malitia van! hogy ezzel egyúttal azt is rám 
fogják, hogy a’ szerkesztést abba hagyom , mert kétfelé magamat csakugyan 
nem szakíthatom.

Már pedig nemcsak hogy abba nem hagyom a’ szerkesztést, sőt jövő fél
évben háromszor fogom egy héten kiadni lapomat. ’S ezért vagyok kénytelen 
kinyilatkoztatni, hogy:

É n  h i v a t a l t  n e m k é r t e m  s o h a ,  helyzetemmel meg vagyok elé
gedve, ’s nagyobbra soha sem vágytam , mint minek megbirtam felelni.

Szolgálni ezentúl is csak a’ népnek, közönségünknek fogok. J ó k a i  Mór .

FUTÓ HÍREK.
— Lovasi Betti, elébb a’ brünni, most a’ lipcsei színháznál első énekesnő 

május 2-kán a’ nemzeti szinházban, mint Abigail fog fellépni Nabuccoban. 
Ajánljuk őt a’ közönség figyelmébe.

KOSSUTH BETEG! Imádkozzatok hazámfiái, kérjétek a’ magyarok 
istenét, hogy ébren legyen. Kossuth beteg. . ........................................................

— A ’ jövendő országgyűlés,ha reményeink nem csalnak, két hónap alatt 
összeül.

— Győrben a’ catholicüs papság fanaticus álhírek terjesztésivel iparkodik 
a’ népet ellenforradalomra bújtogatni.

— A ’ katonaságnál a’ botbüntetés el van törülve, sem káplárok, sem 
őrmesterek nem hordanak pálczákat többé.

— Hír szerint Kőszegen 18 hébert gyilkolt le a’ bőszült népsalak.
— Hont megyében pedig egy lázító szolgabirót az alispán statarialiter 

felakasztatott. Borzasztó dolgok, ha igazak.
— Kossuth már tett intézkedést: hogy magyar köriratú pénzek veresse

nek , ’s sem arany , sem ezüst pénz az országból ki ne menjen. Két év alatt 
Magyarország dúsgazdag lesz, Bécs pedig tönkre jut.

— Lombardiában a’ jövő héten lesz az eldöntő csata, melly után az ausz
triai hadseregek akár győztek, akár vesztettek, visszavonulandnak. Nem értjük 
a’ politicájukat.

— Velenczében a’ hadsereg capitulatioja után 16 legénynyel egy major 
ott maradt a’ lőporos toronyban ’s mind e’ mai napig ott van. Azon esetre , ha 
megtámadtatnak, vagy ételt nem kapnak, magukkal együtt a’ városnegyedet 
levegőbe készek röpíteni.

—Azt is hírlik: hogy bizonyos exkúnkapitány kivégezte magát a’világból.
— Kassán egy pár tejfeles úr a’ nemzeti cocárdát ebei nyakravalójára 

tűzte fel. Egyúttal cserébe az őr vöt meg a’ saját nyakára köthette volna.
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— A ’ katonatisztek felsőbb rendeletnél fogva ezentúl bajuszot viselhetnek.
— Pozsonyban a’ nagy zsidóírtási diadal ünnepére husvét másodnapján 

az egész város kivilágíttatott.
— Ugyan ott az ostrom alatt a’ keresztyének feszületet tartoztak kitenni 

ablakaikba: hogy arról vegye észre az ostromló közönség, miszerint azon abla
kot nem kell beverni.

— Ajánljuk közönségünknek figyelmébe e’ következőn újonnan keletke
zett lapokat.

„ M a r t i u s  15-dike. Radicallap. Modora valódi franczia , megjelen min
den nap este. Szerkeszti Pálfi A lbert, a’ magyar Flocon.“

„M u n k  á s o k  1 a pj a. Közrendnek számára népszerű hetilap. Szerkeszti 
Táncsics Mihály.“

„ R e f o r m .  Megjelenik hetenként kétszer. Szerkesztik Zerffi és Nádaskai. 
Ezek mind a’ legszabadelmíibb lapok.“

— Megjelentek:
,,A’ m a g y a r  f o r r a d a l o m  n a p j a i .  Irta  Nyári Albert. I . füzet Vas

vári Pál arczképével. Kiadja Magyar Mihály.“
„ É s z r e v é t e l e k  a’ női hivatás képezésének fontosságáról hazánkban. 

Irta  Seltenreich Károly.“
„ K a l a u z ,  irta Már A ntal, ügyvéd.“
„ P e s t i  f o r r a d a l o m ,  irta Birányi Ákos.“
„ N e m z e t i  E n c y c l o p a e d i a ,  szerkeszti Vállas Antal. VI. füzet.“
— Nagy-Kikindán a’ nép a’ tanácsot legyilkolta.
— Pozsonyban Pálfi kerczeg tart kemény vizsgálatot a ’ rabló polgárság

fölött.
— Győrből ki akarják űzni a’protestánsokat, Budáról pedig a’magyarokat.

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
BECS. 1848. T áv  asz hó 13-kán. Ma déltájban roppant néptömeg vonult az 

egyetem felé, hogy láthassa a’ zászlót, mit hazám lelkes hölgyei örök-emlékül készí
tettek az idevaló fiatalságnak. Gróf Hoyos és Colorédo vezérlete alatt fegyveres nem
zetőrök képeztek kört az egyetem piaczán, kik katonai tisztelgéssel várták az érke
zendő kedves vendégeket. A’ hullámzó néptengernek mennydörgő öröm-riadása csak 
hamar tudata közeledésüket, ’s körbe lépésük alkalmával folytonos tisztelgés közt 
megzendült a’ zene, ’s több jól sikerült darabokat játszott el. Ez alatt Z á b o r s z k i ,  
mint a’ magyar küldöttség megbízottja, az egyetemi templom íőlépesözetére állt, ’s 
az erre következett síri csendet dörgő szónoklatával megreszketteté. Ügyesen czélo- 
zott. az olaszok elleni had jogtalanságára, de azt a’ bécsiek vagy nem tudták vagy 
nem akarták érteni. ’S ennek oka igen természetes, mert Olaszhon megtartása Ausz
triának bőrében áll. Egyik kereskedő a’ másik után bukik Bécsben az önállásra ver
gődő Olaszhonnak fölvirágzó kereskedése mellett. Gróf Coloredonak — mint az egye
temi ifjúság fővezérének — riadó éljenek közt adta át Záborszky, Magyarhon szabad
ságért lángoló leányai nevében a’ gazdag aranyzatu fehér selyem-zászlót, mellyről 
piros ’s zöld szalagok függtek alá. Az egyik szalagon e’ gyöngygyei himzett sor volt 
olvasható: a’ l e l k e s  b é c s i  f i a t a l s á g n a k  a’ m a g y a r  h ö l g y e k “ , a’ másikat 
nem láthatára , de többektől hallom, hogy e’ szent tétel volt rajta : „ L e h u l l o t t  a’ 
l á n c z ,  s z a b a d o n  n y ú j t j u k  e g y m á s n a k  t e s t v é r k e z e i n k e t ! “ Gróf 
Colorédo megilletődve vette át a’ zászlót, ’s röviden de lelkesen válaszolt, megkö
szönvén Bécs fiatalsága nevében a’ magyar lángkeblii hölgyeknek róluki megemléke
zését. Öt dr. Franki váltá fö l, ’s édes reményét fejezé k i, hogy ha Ausztriát akár be
lülről a’ bureaucratiától, akár kividről külellenségtől vész fenvegetendi, ’s ők e’ ka
pott zászlót határszéleinkre kitűzik , a’ szépre ’s nemesre fogékony vitéz magyar fia
talság csapatosan fog alája seregleni; mit Ausztria részéről is megígért, ha zászlóju
kat határszéleinkre kitűzzük. A’ helyeslés zajos vivat-jai közt végezte beszédét. Még 
Neywills — morvái polgár— emelt szót, ’s gyönyörű allegóriákkal teljes beszédében 
kimutatta , hogy a’ különböző érdekek épségben tartása mellett lehet egy általános 
érdekünk, mellyben mindnyájan egyesülhetünk , ’s ez általános érdek a’ szabadság. 
Minden szónok beszédjét dörgő éljenek, viharzó tapsok , zászlóhajtogatások, ’s kard- 
csörgetések követték. Neywille beszéde végén megzendült a’ néphymnus , ’s zajos
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örömmel bevitték a’ zászlót az egyetem főteremébe. Itt Záborszky ismét rögtönözve 
szónokolt, ’s utána M a d a r á s z  lépett szószékre. Szavát a’ vérsírban fekvő Len
gyelhon érdekében emelte föl, kit a’ zsarnokság érezkarja 75 éves szolgaságra kár
hoztatott , ’s a’ k ö z ö s e n  é l v e z e n d ő  s z a b a d s á g n a k  s z e n t  é r z e t é r e  
k é r t e  A u s z t r i á t ,  h o g y  s z e n n y e s  b ű n é t  mo s s a  l e  az e l n y o m o t t  
n e m z e t  t e t t l e g e s  p á r t f o g o l á s a  á l t a l .  Szavait nagy részint magyarok’s 
lengyelek által hangoztatott éljenek üdvözlék. Becs lakossága nem tudja fölfogni 
Lengyelhon megszabadulásának magasztosságát, nem tud lelkesülni mások függetlenü- 
léseért, ’s szennyes önérdekének kész áldozatul vinni a’ legszentebb elveket is. Ez 
az oka, hogy én k ö t v e  h i s z e k  a’ k o m á n a k ,  ’s nem tudok lelkem mélyéből 
örülni a’ jelen testvéresülésnek. A’ ki Bécscsel játszik, bot legyen kezében, ’s külö
nösen a’ magyarnak, ki véresen emlékezhetik rá vissza, hogy a’ lefolyt századokban 
az ide való szellem hányszor ’s milly veszedelmesen megharapta. Testvéresüljünk, 
nem bánom , — de óvatosan , ’s az elszántság fegyvere még csókolódzás közt is min
dég kezeinknél legyen. Az olaszok elleni hadban ’s Lengyelhon függetlenülése iránt 
részvétlenségben nyilvánuló önérdek gyanússá teszi előttem Ausztria szándokának 
irányunkbani tisztaságát. Ausztria hidegsége fájt a’ jelenvolt lengyeleknek , ’s egy 
közülök rögtönzött szónoklatában könyes szemekkel köszönte meg elnyomott hazája 
’s letiprott nemzetisége nevében a’ magyarok szives részvételét. Még Perczel szóno
kolt , ’s azzal az ünnepélynek vége lön.

Az egyetem piaczától szent István tornya felé húzódott a’ tömeg, hogy tanúja 
lehessen a’ németbirodalmi zászló kitúzetésének. Az elébbi gyenge szövetből készített 
zászlót egészen széttépte a’ szél, ’s igy újjal kellett földiszíteni az ős egyházat. Sötét 
komoran bámult alá a’ torony szédítő magasságából, ’s tetején néhány férfi várakozott 
a’ zászló érkezésére , hogy kitűzése dicsőségét magának tulajdoníthassa. Az ablaktól 
fölfelé számos párkányzatok emberekkel voltak födve, hogy segítsék a’ zászlónak föl
felé emelkedését. Alatt az embertömegben utat képeztek a’ nemzetőrök, ’s köztük 
csakhamar megjelent az ifjúság művészi osztálya, hozva magával egy óriási zászlót, 
melly arra látszott készítve lenni, hogy daczoljon az idő mindenféle viharaival. Mond
ják, hogy csak lOOOp.ftba került, épen két szegény családot lehetett volna vele éven 
át kitartani !!! Xo de a’ szélnek is kell valami, az sem koplalhat mindig!!! A’ német
hegemóniának Ausztriára szállása elébb való két család életben maradásánál!!!............
Az eső most szemetelni kezdett, később mindig erősödött, de a’ nép nem oszlott, 
szekerczehullás sem birhatott volna senkit hazamenetelre. Alig látszott ki a’ zászló 
csúcsa az ablakon , tüstént rá kezdték a’Rákóczi-indulót, mit zajos tetszéssel fogadott 
mindenki. En pedig néma voltam, mint a’ sír, a’ múlt fájdalma óriás súlylyal nyo
mult keblemre, ’s képei sötéten lengtek át jövőbe néző íelkemen. A’ Zrínyi halálát 
könnyedén néző Montecuculi, az eperjesi mészárszék, az idegen földön meghalt R á
k ó c z i ,  a’ Wesselényi ’s Martinovics összeesküvés véráldozatai mind ellebegtek előt
tem , ’s mit akkor gondolni sem mertek, most az valósult, mert R á k ó c z i  r e n 
d í t ő  i n d u l ó j a  m e l l e t t  húzták föl szent István tornyára a’ német birodalmi egy
ség jelképét. Ki hitte volna e z t? ------ Hangos tapsviharban enyészett el a’ zene, mi
kor a’ kifejtett zászló lebegett a’ szél játszi szárnyain. A’ könnyelmű nap pedig neve
tett az egész jelenet fölött, ’s kibukkanva a’ fellegek közül, gúnymosolyát a földiszí- 
tett torony aranyos kúpjára veté. A’ zenekar „Isten tartsd meg Ferdinándod1 elkezdte 
huzni; ’s vele együtt az egész néptömeg haza oszlott.

Estve felé Sperlbe gyűltek össze a’ magyarok, hol a’ német fiatalság közül 
többen szónokoltak , nagy részint a’ most kötött testvéri frigy szentségére vonatko
zólag. Ugyan ekkor Staudigl egy a’ magyarokat égig magasztaló hymnust énekelt. 
Meg is érdemli a’ magyar, hogy isteuittessék , benne a’ nagyság és tevékenység vé
geden ereje fekszik, ’s ha eddigi avult intézményei kifejlődni nem engedték is, most 
a’ szabadság zászlaja alatt olly haladást tesz, mellynek a’ világtörténetekben kevés 
párja van. Megfogjuk mi még mutatni, hogy nem vagyunk méltatlanok ezer éves 
életünkre, ’s megérdemlünk még egy másik ezeret is.

A’ wiedeni színházban .mohosodott főt‘ adták, ’s ezzel szentelték föl Bécs nem
zeti szinházává. A’ függönv felgördülésekor kiállt egy betanult szónok, ’s elmondta, 
hogy ez az épület mától fogva nem a’ Wieden, hanem nemzeti színház. Utána a’ nép- 
hymnust énekelték, ’s egy nemzetőri marschot játszottak el, mellynek zenéje külön
böző dalokból’s marschokból van öszveszerkesztve. Ott, hol Rákóczi indulója jött 
elő, szűnni nem akaró vivátokkal jelenté ki tetszését a’ közönség. Játék végén az 
ausztriai birodalom különböző országai zászlóját hozták ki, köztük a’ magyart is. 
Megéljenezték.

T a v a s z h ó  14-kén. Ma estve az Odeonban voltam, hol Bécsnek értelmisége 
nagyszerű gyűlést tarto tt, hogy tudja magát mihez tartani, ha rendelkezni kell te
endői felett. I tt Laitner mindjárt inditványnyal lépett föl, melly főleg azt tartal
mazta, hogy az ó korbóli ministerek távolíttassanak e l, ’s Pillcrsdorf neveztessék ki
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első ministerré , ki belátása szerint alakítson ministeriumot. Hoyost a1 nemzetőrség 
főparancsnokát szinte elbocsáttatni kívánta, ’s helyébe Mähringet ohajtá. Indítványa 
elfogadtatott, de a’ jelenvoltak nagy része többet követelt,.’s különösen sürgölék 
a’ katonaság alkotmányrai megesküvésének indítványba vételét. Ez azonban külön 
petitióban fog ő fensége elé terjesztetni. Laitner után dr. Schütte állt szószékre, ’s 
rögtön tartandó rendezkedő országgyűlést, még pedig annak minden rang, vallás
különbség nélkül censust kizáró ’s csak teljes kort föltételező választás és vátasztat- 
hatás utjáni összehivatalát indítványozó. Indítványa a’ roppant többség zajos tetszé
sével elfogadtatott. Heves tusát idézett azonban elő Schüttenek azon nyilatkozata, 
hogy ez indítványt Bécs összes lakossága által véli ő fensége elé terjesztendőnek, azt 
adván okául, hogy a’ tömeg nagysága erélyesen fog hatni kivánataik szentesítésére. 
Ez ellen többen felkeltek , ’s kimutatták, hogy az illyen demonstratiók az eh ez nem 
szokott bécsi népet könnyen a’ forradalom terére sodorhatják. Ez ellenvetésnek 
Schütte maga is hódolt, ’s egymásnak kezet nyújtva kibékültek a’ vetélytársak. Mind 
Laitner mind Schütte petitiója elfogadtatott, küldöttség viendi mindegyiket ő fensé
géhez, de elébb aláírás végett le lesznek téve az ívek minden nyilvános helyeken.

Olaszországból nyugtalanító hírek érkeztek. Radeczki megveretését mint bi
zonyost beszélték. Az olaszok most már hadi költségeket követelnek Ausztriától, 
mert fliggetlenülésök kétségen kivüli már különben is. Legujabbi közlések szerint 
pedig Radeczki visszavonulása csak fogás volt, ’s az által akarja a’ szárdiniai sereget 
lépre keríteni. Ha ez nem sikerül, úgy a’ kiéheztetési rendszerhez folyamodik. Ten
ger és kiéheztetés

Csehországban is minden forrong. A’ sajátképeni csehek semmit sem akarnak 
tudni a’ német birodalom alá jutásról, ’s a’ benszülött németeket bevándorolt kóbor 
ősök kiűzhető maradékinak tekintik. A’ német birodalmi zászlót senki sem meri ki
tűzni, mert háta nem szeret közelebb viszonyba jönni a’ széttépett zászló dorongjai
val. Morvaországhoz ’s Sziléziához jogot formálnak a’ csehek , ma estve tanácskoztak 
is a’ morvákkal, de ezek semmit sem akarnak tudni a’ rég elavult jogokról. Majd 
meglássuk, mi lesz az eredménye.

Az itt volt lengyelek nagy része haza oszlik. Látják, hogy egy hónapos itt tar- 
tózkozásuk alatti kérelmüknek semmi foganatja nincs. El vannak rá határozva, hogy 
ezentúl nem kérnek, hanem követelnek. Fájdalmuk határtalan. Bizalmuk magukban 
’s az istenben van. Magyarország pártfogolására, ha nem támaszkodhatnak is , leg
alább számítnak semlegességére. Ez ugyan részünkről nem nagy dicsőség. Mikor mu
tatjuk már meg, hogy a’ semlegességből kivergődve tenni is tudunk ez árva nemzet 
ügyében? A’ szavak kora lejárt , tennünk kell. Újjászületésünket dicsőbb tettel nem 
örökíthetjük meg, mint a’ lengyelek tettleges pártfogolásával ! ! 1

Veszter Sándor megérkezettnek mondatik..........’s ha igaz a’ h ir , úgy a’ Jó 
zsefvárosban tartandja tánczmutatványait. Szinte megérkezett Elszler Fanni is Vene- 
cziából, honnan a’ zendülés kiütésekor angol hajó segitségével menekült meg. Mint 
mondja, meg akarták tánczoltatni, de a’ szándéklott táncz megkisértéséhez semmi 
hajlamot sem érzett magában.

Legújabban egy társulat alakult, mellynek föladata a’ legvadabb híreket köl
teni és terjeszteni. Csak úgy lövette ’s nyakaztatta egymásután a’ királyokat, ’s bo- 
napartei gyorsasággal állította föl egymásután a’ köztársaságokat. Most olly hangu
latban vagyunk , hogy semmit sem hiszünk, ha csak nem látjuk; ’s ez nagyon termé
szetes , mert sokan vannajt, kik a’ nép hitével visszaélnek. Utóbb is scepticusokká 
leszünk , akkor aztán jaj a’ vélt szentségeknek. P. Gr.

BÉCS. T a v a s z h  ó 20-kán 1848. Nyilvánosság , előtted állok. Leteszem 
oltárodra az eseményeket, hadd lássa a’ világ, hogy mennyire csalódott, mikor 
Bécset a’ szabadság részére megnyertnek hivé, — hadd lássa, hogy az elnyo
matás megmaradt, ’s csak az elnyomók változtak. A ’ régi kormányrendszer 
nem bukott meg, nem is szendereg, csak m utatja, mintha szenderegne. Óriási 
erőt fejt k i , titkos intriguák által működik, ’s eszközzé teszi azokat, kikről az 
eseménydús napokban azt h ittük , hogy az emberiség szent érdekében függetle
nül tudnak ’s akarnak küzdeni. Hitünkben megcsalatkoztunk, ’s most látjuk át, 
hogy az idevaló szabadság nem egyéb vérbe mártott látszatnál, mellynek köd- 
fátyolképe átlengte a’ világot, ’s váratlan megjelenése nagyobb ’s dicsőbb alak
ban tüntette föl, mint a’ minő valósággal volt. Az ide való forradalmat a’ mű
veltebb ’s vagyonosabb osztály vezette, a’ nép háttérben m aradt, ’s vagy nyug-

*) Ez is úgy járhat, mintáz egyszeri palócz, ki hallva : hogy Budavárát éhség
gel vették be, ő is megpróbálta, oda ült a’ Budavára kapujába ’s addig éhezett, mig 
el nem dűlt. S z e r k.
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ton nézte az egészet, vagy vandal pusztítás által jelenté tettrekelését, de a’ 
lázadás lényegéről’s az általa létesítendő jóllétről fogalma sem volt. Ezt a’ kor
mány csakhamar észrevette, ’s hogy a’ fölkelt tömeget önérdekére fölhasznál
hassa , azt minden módon igyekezett megnyerni a’ régi systemának. Ennek tu 
lajdoníthatjuk , hogy másnap a’ zendülés kiütése után meg volt erősítve a’ nem
zetőrsereg , sőt egyúttal a’ rendrei fölügyelés is hatásköréhez számitatott. A ’ 
kormány szándokát senki sem látta á t ,  senki sem gyanitá, hogy a’ megbukott 
titkos rendőrséget rejték nemzetőri díszruha alá. Megmutatta tegnap ez őrsereg, 
hogy nem méltatlan azon bizalomra, mit a’bureaucratiai kormányrendszer benne 
helyezett. Eszközévé aljasult a’ leggyalázatosabb, kormánypoliticának. Szabad
ság köpenyébe burkoltan lesi a’ gondolatokat, lelopja a’ szavakat, ’s bebörtönzi 
a’ szabadság leglelkesebb bajnokait. Állításom igazolására példát hozhatok. Dr. 
Schütte, egyike Némethon legjelesebb egyéneinek, hü gyermeke a’ szabadság
nak ,  résztvevő barátja a’ szenvedő emberiségnek, föllépett a’ nyilvánosság me
zején , kimondta nyíltan isten ’s ember előtt véleményét ’s nézeteit, küzdött a’ 
szabadok sorában, harczolt az emberi jogok elidegenítlietlenségeért, ez a’ dr. 
Schütte , mondom , a’ vagyonaristocratia által képzett nemzetőrök által gyanú
sítva, majd vádolva, később elfogva, ’s legújabban Ausztriából kiutasítva van. 
Ha ez szabadság, akkor köszönöm szépen, de örömest el leszek nála nélkül. Ez 
túlzott szabadsága a’ vagyonaristocratiának, ’s mint illyen a’ leggyalázatosabb 
önkény , égrekiáltó féktelenség , ’s a’ megbukott bureaucratiának vagy halál- 
rugdolódzása, vagy veszélyes föléledésének borzasztó előjele. Szeretném az elsőt 
hinni, de a’ körülmények alkalmasint az utolsót igazolandják. Nincs itt jele sem 
a’ szabadságnak, nincs tere a’ lélek függetlenül müködhetésének , nincs remé
nye a’ szellemi tavasz fölvirágozhatásának. Az a’ kör tágult csak , hol az ön
kénynek bérbefogadott szolgái állanak, a’ rabszolgák azon neme szaporodott, 
kik önérdeküktől megvásároltatva, a’ szabadság elnyomásának eszközévé lesz
nek egy fensőbb hatalom kezében. Átok e’ fensőbb hatalom vezetőjére, ki Fic- 
quelmont név alatt egy második Metternichet akar játszani a’ világtörténet szín
padán , — szégyen ’s megvetés azokra, kik a’ föltámadt önkény bérszolgáivá 
törpültek. Helyzetük silánysága, szennyes jellemük fölmutatása mérgezze meg 
az öntudat vád já t, mellynek csapásait megérzik a’ szinleges nyugalom álarcza 
alatt is. A z  e g y e t e m i  f i a t a l s á g  — le a’ kalappal e’ név előtt — á l l  
t i s z t á n ,  moc s ok  t al  a iru l , — f o l y t o n o s a n  k ü z d  a’ n é p j o g o k  
t e r é n ,  — f e g y v e r t  e m e l  a’ l á t s z o t t  s z a b a d s á g n a k  v a l ó s á g g á  
e m e l h e t é s e é r t ,  ó h a j t j a  m e g ó v n i  a’ c s a k  m o s t  s z e r z e t t  h í r 
n e v e t ,  ’s h a  b u k i k  a’ s z a b a d s á g ,  h i s s z ü k ,  h o g y  az  e g y e t e m i  
f i a t a l s á g  is b u k n i  f o g  v e l e  d i c s ő n  ’s f é r f i a s á n .  A ’ többi néptö
meg vagy az elnyomók vagy az elnyomottak osztályába tartozik. Ez utóbbit 
pártolta Schütte , ennek érdekében szólalt fe l, ennek érdekét védve utasittatott
ki. Gyönyörű szólásszabadság.......... hol nemzetőri ruhába burkolt Politzei-
dienerek leskelődnek, hogy eltehessék láb alól azt, kit a’ nép tetszésünnepelt 
fiává szentelt. De hiába! igy van ez Bécsben, visszaemlékeznek a’ régi boldog
időkre, hol pohár sör mellett békében húzták a’ já rm o t............’s e ’ boldog idők
emléke olly szép, hogy akaratlanul is visszavágynak újra a’ múltba. Pedig,
uraim ! a’ visszalépés haláljel.......... ’s Bécs jelen helyzete élő bizonya annak,
hogy Ausztriának többé jövője nincs, halála elkerülhetetlen, mit hogy megér
demel tényei igazolják. Mi magyarok menjünk megkezdett utunkon, ’s vigyáz
zunk, hogy a’ százados szennyekkel sírba bukó halott minket is le ne rántson 
’s el ne buktasson magával. Az ezredéves lét alatt bennünk folytonosan nyilat
kozott szellem őrködjék most is felettünk, hogy ne legyünk osztályosai olly ha
lálnak, mit eltapodott népjogok, fölszabadult szellem, jogtalanul ’s hálátlanul 
elnyomott nemzetiségek örömriadással ünnepelnek meg. Én elérkezettnek hiszem 
az időt, hol Ausztria meg van érve arra , hogy meghaljon. Eddigi éretlensége
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tetteiből világlik ki. Németországba kell olvadnia, bogy az eltörlött ivadék he
lyén fölkelő újabb nemzedék képes legyen a’ szabadabb eszmék fölfogására ’s 
létesítésére. Ez átolvadás közelségét mutatja a’ németbirodalmi zászlók kitüze- 
té se , ’s a’ németbirodalmi egységet óhajtóknak szavazati többsége.

Bécsben a’ szabadság egyoldalú a’ külföld irányában i s , mert önérdek 's 
nem igazság vezérli Ausztria lépteit. Tudják itt jó l, hogy a’ históriai jogok le
já rta  semmivé tett minden olaszországhozi igényt, de azért küzdenek az olaszok 
ellen , mert kereskedésük virágzó karban tartását csak Lombard-Yelenczének 
velük egy korona alatt maradása teszi lehetővé. Az olasz elleni harcz nem meg
győződés, hanem aljas önérdek kifolyása, mert igazi meggyőződésből a’ függet
lenség ellen fegyvert senki sem emelhet. így vannak Gáesországgal is. Egy hó
napja m ár, hogy itt vannak Lengyelország egységét sürgölő követei, de választ 
nyerni még eddig nem voltak képesek. M ost, mikor minden nemzet örül a’ sza
badságnak , ’s diadalünnepet ül szerencsés újjászületése örökítésére.........  csak
a’ lengyel áll egyedül, árván ..........el van szigetelve az örvendezőktől, ’s magá
ban borong, mint a’ genius, ki kegyenczét megóvni nem tu d ta .........  elnéz a’
szabad hazák szabaddá lett népein, ’s a’ szemében ragyogó köny elárulja, hogy 
ő nem boldog, hogy fáj , nagyon fáj neki valam i, ’s hogy lelkére nyomasztó 
sulylyal nehezül e’ tudat: ,,a’ l e n g y e l n e k  n i n c s e n  h a z á j a ! “ R áütöttek
a’ szomszédok rablócsordái, szive vérébe gyilkos fegyvert m árto ttak............ ’s
a’ vérét fogyni érző nemzet aléltan hullott gyilkosai karjába......... egész Europa
mcgkönyezte a’ tetszhalottat, még a’ rablók többsége is mellette nyilatkozott, 
de a’ szánalom hangjai nem tudák életre költeni, tenni pedig nem tudtak, vagy 
nem mertek azok, kik érezték a’ nemzetek jogán elkövetett óriási sérelmet. Ré
mes idők voltak azok, egynek akaratára milliók térde hajolt m eg__  egy em
ber parancsszavára milliók emeltek fegyvert az igazság ellen. Az elnyomottak 
sóhaja bűnnek tartato tt, az igaz ügy érdekébeni fölszólalás felségsértéssé bélye
geztetett , ’s az istenség képét hordozó szabad ember szabadtalan eszközzé 
l e t t , hogy küzdjön az istenséggel, ’s elnyomja a’ legszentebb igazságot, véghez 
vigye a’ legégrekiáltóbb vétket, ’s haramiaként osztozzék más nemzetiségeken. 
Most ütött az elnyomott nemzetek föltámadásának órája, az ébredés első sugára 
föltűnt Lengyelhon borongó egén, vérsírjából e’ bádjadt nemzet is fölemelte ha- 
lavány fejét, ’s ment elnyomóihoz, hogy az emberiség közszabadsága nevében 
visszakövetelje elrabolt jogait , jö tt az istenített szabadságu Ausztriához, hálát
lansága gyalázatos bélyegének letörlésével kérte , hogy ismerje el Lengyelhon 
függetlenségét, ’s adja vissza a’ nemzetet hazájának, a’ hazát nemzetének; elő
sorolta szenvedéseit, elmondta az igaztalanságot, lefösté borzasztó helyzetét, 
nem fegyverrel, fegyvertelenül jelent meg, fegyvertelenül k é rt, fegyvertelenül
várt kihallgattatást és választ......... ’s e’ válasz még folyvást késik, egy hónapig
nem tudnak felelni, hallgatnak................. e’ hallgatás borzasztó, ’s rémesebb
mint a’ sírok éjjele, mert ott a’ halálcsend az enyészet igazságát, itt a’ felelet
csend a’népek igaztalanságát ju ttatja eszünkbe. Ausztria kész mindent meggyil
kolni, mindent a’ mi szent, csak monarchialis viszonyai ’s jelenlegi territóriuma 
csorbát ne szenvedjenek. K e d v e s  ,é n ‘- jé n  k i v ü l  n i n c s  s é r t e t l e n  
e l ő t t e .  Elve veszélyesebb mint a’ jézuitáké, mert azok a’ jó t tették, ez pedig 
magát teszi czéllá, ’s ez aljas czél szentesít előtte minden eszközöket. Szabad
ságot akar , de nem az általánosnak, hanem csak magának, magának is annyi
ban , a’ mennyiben a’ vagyonos osztályt vagy a’ bukni látszott aristocratiát kép
viseli. A ’ szegényebb osztály előtte nem nép, csak alávaló pórtömeg, melly fö
lött rendelkezni a’ vagyonos osztálynak ’s aristocratiának van joga. Mondja 
csak aztán valaki, hogy sine nobis de nobis törvényt hozni senkinek nem lehet, 
majd meglátja, mi lesz a’ vége, körülveszi teljes szabadsággal egynéhány nem
zetőr, ’s úgy elviszi: hogy még a’ lába sem éri a’ földet, hogy h o v á? ......
azt csak a’ jó isten tudja. így értelmezik most a’ bécsi érdemes bürgerek ’s
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nemzetőrök a* szabadságot, küldtek ez értelmezésből egy adagot hazámba is, el
altathatják vele a’ szabadságróli véleményt, hatalmas egy kábító ereje van. 
Veszedelmes egy szolgaság kezdődik itt, mert nem nyílt csatában lép föl a’ nép
jogok ellen , hanem a’ szabadság köpenyébe burkolódzik , ’s megtámadás esetén 
a’ népdurvaságot védbástyául emeli föl. Adja isten, hogy a’ fölébredt nép meg
nyitássá felvilágosodását az illetőknek védbástyájok mellől leendő szétüzésével. 
Megérdemlik a’ hatvágást az elnyomni szándékozottaktól.

Ennyit általánosan az itt uralkodó szellemről, most lássunk részletes ese
ményeket.

Tavaszhó 15-kén az a’ hír terjedt e l, hogy másnap nagyszerű népgyiilés 
lesz a’ Glacin, hol legalább is 100,000 embert hittünk összegyűlni. Remegett 
a’ vagyonos osztály; életét, javait ’s mindenét koczkáztatottnak vélte. Sokan 
szent áhítattal ohajták vissza a’ zavartalan békéjü múltat. Sokan előre elbú
csúztak rokonaiktól. Az éj folytonos szorongások közt folyt le. Megkettőztetett 
nemzetőrök őrködése mellett virradt föl a’ rettegő nép —

Tavaszhó 16-dikára , ’s a’ nagy hegy egeret szü lt, a’ nagy lármával hir
detett 100,000-es népgyülésnek nem volt sem híre sem hamva. A’ Glacis tisz
tán á ll t , ellentétet képezendő a’ kijátszott közvéleménynyel. Az egész hiresz- 
telt népgyülés kormányi fogás v o lt, hogy lehessen valamivel a’ tiszta jellemű 
Schüttet vádolni. A ’ hirdetett népgyülés indítványozását neki tulajdoníták, ’s 
azon hitet terjeszték mindenfelé , hogy ő a’ proletariusokat föl akarja a’ birto
kosok ellen lázítani. így akarták megfosztani azon népszerűségtől, mellynek el
nyerésére őt a’ 14-kén estve Odeonban tartott beszédei érdemesíték. Az elma
radt népgyülés okául szinte Schütte gyávaságát adák, mint a’ ki látván a’ pol
gári nemzetőrség erélyes fölléptét, a’ szándékolt demonstratióval önként felha
gyott. Ez aljas koholmány kedves fogadtatásra lelt, a’ jólelkü népbarátot gya- 
nusítni kezdték, de a’ jutalmát öntudatában lelő férfiút, egyes szennyes lelkek 
visszariasztani nem voltak képesek. Ment tovább is azon u tón , mellyen hala
dásra keble istene fölhívta. Még más titkos czélja is volt a’ nép hitegetésének, 
mert a’ proletariusok csoportozatának meggátlása színe a la tt, több ezred kato
naságot , ’s a’ vadászcsapat néhány osztályát behozták. ’S Becs békén nézte 
mind ezt. Azt hitte , hogy ébren v a n , pedig mély álomba merült. Különben 
tétlenül nem maradhatott volna. Nézett, és mégis meg volt vakítva. Kereste, 
hogy hol van a’ veszély, pedig szeme előtt marschirozott a’ városba. Sok kato
nát éjjel hozottnak mondanak. Én azt hiszem , mind éjjel hozták , mert ott, hol 
a’ n é p n e k  n a p p a l a  van, katonacsapatokat egykönnyen nyakára nem hoz
hatnak. Megérjük még, hogy a’ Glacin népgyülés helyett katonaconferentia 
lesz , ellenünk ágyukkal tanácskoznak , ’s fontos okok helyett fontos golyókkal 
felelnek ellenvetéseinkre. Ez lesz ám aztán még igazi demonstratio.

Tavaszhó 17-kén a’ pozsonyi fiatalság azon zászlót adta át az ide való 
polgárőrségnek, melly alá a’ pozsonyi nemzetőrök először esküdtek. Hófon tör
tént az átadás. Háromszoros utat képezve foglalták el azt a’ nemzetőrök, ’s ün
nepélyes méltósággal várták a’ küldöttséget. Körülbelül 11 óra tájban jö tt az. 
A’ leopoldvárosi „bárányhoz“ czimzett fogadótól kezdve Strauss zenekara, ’s 
fegyveres nemzetőrség kisérte a’ Hófra. Itt Iíerczeghi — mint a’ küldöttség 
szónoka — fölállt az e’ végre készített emelvényre, ’s rövid beszédére — mit a’ 
többször félbeszakasztó éljenek hosszabbítni látszottak — gróf Hoyos, mint a’ 
nemzetőrség főparancsnoka válaszolt. Fegyvercsattogtatás, szűnni nem akaró 
vivátok, éljenek ’s csókolódzások követték beszédét ; ’s a’ közbejött lovas nem
zetőrség lovai ágaskodtak , nem lévén hozzá szokva a’ testvéresülés jeléül ösz- 
szecsapott fegyverek zörejéhez. A’ polgárok sorai közt többször végig mentünk 
zene kísérete mellett, ’s Grabenről visszatértünkről katonai rendben vonultak 
el előttünk a’ külünbfélekép egyenruházott nemzetőri osztályzatok. A ’ bárány
hoz mentünk vissza inn eu, hol Márkus a’ magyarok nevében megköszönte a’
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szives fogadtatást, mit Hoyos azzal viszonzott, hogy a’ küldöttségnél jelenvolt 
magyarokat 5 órára meghívta estélyre a’ bárányhoz. Estély végével Hoyos szál
lására mentek, ’s tisztelgés végeztével Sperlben gyűltek össze, hol lelkes be
szédek tarta ttak , magyarokat istenítő óda énekeltetett, ’s tánczoltak csaknem 
ki világos ki virradtig.

Ugyaneznap nagy népgyülés tartatott az Odeonban, ’s körülbelül 7000 
ömber erélyesen elhatározta, hogy a’ fölcsigázott házbért leszállitatni sürgölendi. 
E ’ gyüléstartás vádja ismét Schüttére ’s a’ vele rokonérzelmüekre rovatott. Bő- 
szitő hirdetmények kiildöztettek szét, mellyben a’ házbirtokosok figyelmeztetnek, 
hogy a’ proletariusok először segélyt, majd kaputot , később inget fognak kérni. 
Ez magyarul annyit tesz , hogy : ,,kis ujjodat mutasd csak , ’s egész kezedet be 
fogják harapni.“ A ’ házbirtokosok, mint m indent, úgy ezt is elhitték. Jó  egy 
hivőtehetségük lehet!!!

Tavaszhó 18-kán semmi más nevezetesség nem tö rtén t, mint egy lengyel 
temetési ünnepély, mit jelenlétével a’ pozsonyi ’s megérkezett pesti magyar fia
talság is díszített.

Tavaszhó 19-kén. Az ármány kivívta diadalát. Metternich óta a’ bűnnek 
nagyobb győzelme nem volt, mint ma. Az ezer váddal halmozott Schüttét elfog
ták , ’s nemzetőrök kisérték a’ fogoly kocsiját. Minden előleges idézés nélkül 
valakit elfogni csakugyan sok. Megmutatta a’ mostani kormány, hogy a’ bu
kásra érdemes. A’ szabadság által teremtett nemzetőrség pedig kitüntette foga 
fehérét, ’s bebizonyította tényleg, hogy sokkal gyalázatosabb ’s romlottabb, 
mintsem a’ szabadság élvezetére érdemes lehetne; mert mint Napoleon, úgy ő is 

,,a’ s z a b a d s á g n a k  g y e r m e k e  ’s g y i l k o s a  v o l t ! ! “
Ha van annyi esze, hogy belássa, úgy tudhatja most Bécs, hogy alkotmánya 
erővel kicsikart ígéretbe temetett semmi, semmiből pedig semmi sem lesz, mint 
azt Hegel régen megmondta. Schütte elfogatása az itt levő magyarokat nagyon 
elkeserítette, ’s a’ pesti küldöttség még ekkor estve sokáig tanácskozott a’ felett, 
ha vájjon átadja-e a’ fölhozott zászlókat, vagy pedig visszavigye. Sok vita után 
átadást határzott; én azt hiszem, hogy a’ szabadságtiprási előzmények után 
jobb lett volna által nem adni.

Tavaszhó 20-kán. Délelőtt 11 óra tájban átadták a’ pestiek a’ zászlót, ’s 
a’ polgárfegyvertárban beszédet tartottak Bécs nemzetőrségéhez, mellyben azt a’ 
tyrannismus elleni harczra készenlétre fígyelmezteték. A’ tyrannismus szót gróf 
Hoyos visszautasító, mert Ferdinánd nem volt tyrannus soha. Ez élénk vitára 
adott alkalmat, mert a’ magyar szónok határozottan kijelenté, hogy ő a’ tyran
nus alatt koránsem Ferdinándot: hanem a’ Metternich-féle systema fól-fölbuk- 
kanó főnökeit érti. Általános tetszéssel üdvözlék a’ szónokot, ’s egy szívvel lé
lekkel harsogták a’ nemzetőrök, hogy gr. Hoyos visszautasítását érvénytelen
nek nyilvánítják, azt szava visszavonására, ’s főparancsnokságáróli lemondásra 
kényszerítették. Gróf Hoyos visszavonta szavát, ’s a’ lázas szenvedélyeket a’ 
magyar küldöttségnek lecsillapítni sikerült, a’ polgári fegyvertárból az egyetem 
terére mentek, hol Vidács ’s többen szónokoltak; ’s egy zászlót a’ fiatalság, 
egyet pedig Länderer ’s Heckenast könyvnyomtatók nevében átadtak az egye
tem növendékeinek. Dr. Fischof gyönyörűen válaszolt a’ magyaroknak, érinté 
Mária Terézia alatti nagylelkűségünket, törökök elleni vitéz küzdésünket, ’s 
reményét fejezé ki, hogy ha akkor együtt csatázhattunk, most még inkább testvé- 
resülhetünk, mert a’ szabadság fog egymáshoz csatolni bennünket. Innen az 
egyetem teremébe mentünk, hol ismét több beszédek ta rta tta k , leginkább 
Schütte elfogatását érdeklőleg, ’s visszahivatásának ő fensége által szentesíttetni 
kérését elhatározók.

Tavaszhó 21-kén. Ma nagypéntek van, ’s a’ Jézus kétszeresen fólfeszí- 
tetett. Épen most hallom , hogy az egyetemi ifjúság lefegyverzése megparancsol- 
tatott. Szabadság, isten veled!!! PAP GÁBOR.
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JELENÜNK VÁZLATAI,

A’ magyarok nagy istene megengedd érnem az újabb korszak hatásdús pillanatát, 
mellybe a’ marczius 15-diki nap sugári olly éltetőén lövelnek a’ szabadság tiszta egéről, 
igen sok élvezetet nyújt az egyenlőség ’s testvériség levegőjének áldásos hatása az utas
nak. April 4-én egy szép tavaszi nap reggelén indultam ki Somogy alsó vidékéről, hol négy 
évet gazdasági foglalkozásún közt annyi megelégedéssel töltöttem; jövendőm reménye Fehér
megye dunaszéli vidékére vezetett , ott egy jobb állomást elnyerendő; az újabb világ mozgal
miról tett jegyzeteimet utitárczám eme rövid kivonatába közre bocsájtani nem tartom felesle
gesnek. A’ teremtés mostoha tüneményén Zseliczén, Somogy legvadabb részén keresztül ha
ladva, Kaposvár tájékán egy nemes társam által kétségbe eső szavakkal riasztaték fel unalmam 
mámorából — „le barátom a’ kokárdával, le ama nemzeti toliakkal, elégedjünk be egyes fehér 
szalaggal, mert ez az ártatlanság díszjele ; mi ennek baráti maradunk ’s ha kell, ős jogainkat vé- 
dendjük, mert nemesi kiváltságunkat eleink is azzal szerezték.“ — „Édes polgártársam! felelék, 
az ősi vérrel szerzett kiváltságot a’ kor igénye az egyenlőség ’s testvériség üdvös kiváltságával 
béke utján cserélte fel; az igazság szent szava elhangzott áldott Hunniánkba is , ideje most a’ 
természet jogaiban letapodott népmillióval kezet fognunk, ’s őket őszintén kebleinkhez szoríta
nunk; ez a’méltányosság, édes nemes barátom, hagyjanak fel önök ama fellengös kiváltság ideá
jával , mellyet vérig védni hiába iparkodnak; van egy felsőbb hatalom, melly önöket hóditó 
szavaiból hiú igényeiktől elállani készteti, béke, egyenlőség, testvériség legyen jelszavunk !“ — 
Úgy látszott, nemes barátom szavaimban megnyugodott.

Másnap Kiüti nevű helységbe értem, mennyire értettem, a’ veszprémi káptalanhoz 
tartozott, már nem többé; lakói a’ marcz. 15-iki új teremtésnek gyermekei, kik ama nagy 
napot még máig is ünnepük, a’ nemzeti lobogó a’ helység házán „éljen a’ népszabadság!“ fel
írással éber figyelemben tartja a’ népet, a’ Bandi fuvolája estenkint örömtombolásra serkenti 
a’ Kiüti helység fiatalságát; mert uraim! ki a’ bar bar despotiához hasonló elnyomatás igájából 
kiszabadulva, még elfásult keblében kissé érezni tu d , abban nem lehet nem bámulnunk 
a’ szabadság lángoló érzetétől kirohanó örömzajongást. Kiüti fürge kocsmárosnéja búsong, 
mert a’ nép szabadságát annyira élvezi, hogy a’ földes ur korcsmájába sem szorul; korcs-* 
márosné asszonyom azt is resteli, hogy panaszai tisztartó-uramnál nem nyomatékosak , hízel
gései viszhangra nem találnak. — Még lesujtóbb helyzetben láttam lenni Iczig izrael fiát, ki a’ 
fogadó haszonbére iránt már szerződésre lépett, onnan szép hasznot húzandó, most ott ült a’ 
vendéglő elötermében mélyen elmerülve, a’ sorsbarátomnak látszott szemrehányást tenni, mert 
vérmes reményében tökéletesen csalódva van, aggódik helyzete iránt, mert az emancipatio üdvös 
napjaira özönével a’ -pészfellegek borultak, a’ békés állapotot egy méltánytalan neme az üldö
zésnek háborítja. —Úgy hisszük, hogy a’ korcsmáltatási jogok tisztába hozása, melly a’jelen kö
rülmények közt a’ népéletben csend ’s rend fentartására fontos tényező, minél előbb eszközöl
tetik. Kiüti helységnek gazdasági növendékei tisztelegni jövének, ’s örömüket nyilváníták a’ 
felett, hogy amaz utonkivülihotvolebenmaradni szándékozom; szives hajlamukat viszonoztam ’s 
mindjárt az Európán keresztül szállt mozgalmakról ’s honunk dicső felüdüléséről szóviták tá
madtak, a’ gazdatisztek jövőjéről aggasztó helyeztetést látszottak jóslani, mellyre én igen 
kiengesztelőleg nyilatkoztam; mert úgy vagyok meggyőződve édes sorsosim ! hogy jelen vi
szonyainkban , midőn alárendeltség sorvasztó bűze az egyenlőség szövétén evaporáltatott, 
midőn körülbelül 10 millió nép hemzsegve részesül a' szabadság legszentebb érzetében, akkor 
mi gazdatisztek is méltán örülhetünk ’s megoszthatjuk felebaráti részvétünket; jövendő helyze
tünk miatt csüggedni kislelkü gyávaság lenne, mert felettünk ragyog a’ magyar ég , honnan a’ 
nagy alkotó áldását hinti! — Bizzunk azon nagy reményű honatyákban, kik a’ népet évszázados 
bilincseiből kiszabaditni annyi lelkesedéssel igyekeztek; vérmes reményem van, hogya’ 15 ezerre 
menő gazdatisztek közül azokat, kik állásukban csorbulást szenvedtek, e’ nagy magyar haza föl
dén alkalmazni fogják; — mondom, alkalmazni azon elszámoihatlan hivatalokba, hova eddig a’ 
szégyennel kimúlt absolut kormány nem magyarokat, vagy ha azokat is, csak különös kegyelet 
mellett csúsztatott be. — Kiüti növendékgazdatisztei nemcsak a’ nép örömeiben osztoztak, ha
nem az utczai csoportozatban szóbeli érintkezésbe is jöttek a’ néppel, mit ezek mélytányoltak 
’s örömestfogadáka’ szabadság eredetéről szóló helyes fogalmakat; — ez dicséretre méltó tett,



— mert a’ népet eredeti fogalmakkal kell capacitálni szabadságáról, — nem mint a* szigethvári 
számvevő ki ál jóslatai ’s fonák magyarázata által ingerültséget szándokolt a’ nép közt eszkö
zölni — ám lássa megfontatlansága gyászos következményét ’s bűnhődjék érdeme szerint. —

April 6-dik Kilititől Lepsényig ép olly szelidséggel ’s spártai türelemmel kellett a’ ma
gyar ég sűrűén ömlő örömkönnyeit fogadni, mint a’ szabadság első tüzétöl ösztönzött marcz. 
15-iki diadalnapnak bajnoki Pest uczáin tűrték azt. — Édesen merengő elmélkedésem legko
molyabb pillanatában egy közel hozzám robogó négy lovas urkocsi pesztonkája riasztott fel, 
hogy szegény somogyi fuvarosimmal előlök térjek k i, gondolám magamba, legyen az bár a’ 
leghatalmasabb dynasta is, de udvarlóinak absolutisticus hatalmát megtörnöm kell, ’s felkiálték 
,.Kinek tetszik előre haladni, térjenki, elég tagas az ut“ — ezt némi boszantő kifejezésemmel 
tevém; mert eszembe ju to tt, hogy illyféle zsarnokságon egyedül a’ metternichféle utálatos ha
talmaskodásnak bűze lehet, ’s legyen bár ki is azon érdemes ur, tudtára adom, hogy a’ gőgösen 
lenézés ideje tökéletesen lejárt, édes hazánk közlekedési útjai széliében hosszában közösök, 
miszerint édes mi jogainkat zavartatni nem akarjuk, annál is inkább, mivel eddig utainkat még 
a’ nép készítette véres vei-ejtékével, a’ nélkül, hogy azon hatalmason parancsoló uracsok egy 
batkával járultak volna ahhoz. — (Vége a’ jövő számban.)

MÁRAMAROS-SZIGET , april 20-án. — Nálunk is csak úgy mozog az ember, mint a’ 
legkikiáltottabb helyeken. — A’ dolgok metamorphosisán remegve örülünk, örülve remegünk, 
reményiünk, hiszünk, várunk minden üdvöst, minden jó t , mi egy igénytelen országot virág
zásnak indithat.; még eddig kétségbe senki nem esett! — Megyeista és cameralista kezet fogva 
apostolkodik, hirdetvén a’ tünemények lehető jó következményeit. A’ hitszónokok szent hevü
lettel prédicálják a’ mártiusi eseményeket, mellyek a’ magyar nemzetet félszázaddal emelték 
közelebb a’ czélhoz , mellyet minden nemzetnek — még utoljára a’ Szamojéd ’s Pesckere nép
nek is — el kelletik érni. Az örkatonák, mikor a’ szükség parancsolja, éjenként őrt járnak, na
ponként exerciroznak, annak rende szerint. — A’ kapuk és korlátok három színben ragyognak 
. . . a’ sasok illető helyeikről elröpittettek. — C a s i n ó n k  és o l v a s d á n k  valóságos tanuló
teremek, mellyekben — kivált posta-napokon — gondosan olvasunk, vitatkozunk, ’s néhány 
elméncz ellenvetés után, mindnyájan egyformán beszélünk . . . .  Nőink cocárdákat szerkeszte
nek; mercur védenczei pörge kalapokat árulnak; a’ nemzeti szinnel vonalozott szalagok kelete 
nagy . . . Olcsó Jánosék öröme nagy. — Olly szekeret is láthatni utczáinkon, mellyen a’ kas fe
h é r ,  a’ bérfa zö l d ,  a’ lőcsök v ö r ö s e k .  Némelly dolgok fölött különös gór dolatokkal küsz
ködnek embereink : az eltörlött úrbéri viszonyból, az ügyetlen orosznak és dologtalan oláhnak 
éhhalált ’s akasztófát, a’ volt Trojeseknek, a’ dominus vestriseknek tárcza-csikaszodást jöven
dölnek; a’ camarai hivatalnokoknak számkivettetést, reductiót, abactiót jósolgatnak, és tör
ténhető megilletődésöket, stoinachalíter kaczagják, ’s mondhatni röhögik; . . .  ők pedig, kik 
immár státus-hivatalnokainak tartják magokat, kik a’ nemzeti őrseregbe szinte legelőször beál
lottak , ’s a’ polgárók nyugalma fölött őrködni nyereségük ’s dicsekvésöknek tartják — csak 
azért is híven folytatják hivatalos munkáikat; a’ változásoktól épennem remegnek, azon erős 
hit élvén keblükben, miszerint a’ sors  f ia,  — a’ m a g y a r  ember senkinek adósa nem marad; 
mert ö minden lehet, csak igazságtalan nem! Nagy királyában is, mind eddig, csak az i g a z 
ság erényét siratá. — Utczáinkon csend és rend ünnepel, szemeinkben reménysugárok rezeg
nek , keblünkben szent pietas honol, mellyel királyunkat, nádorunkat ’s az ország jobbjait ki
sérjük nehéz föladatu pályájukon.

Mikor a’ ministerelnök első levele megérkezett, ’s a’ megyegyülésen fólolvastatott, épü
leteink gyertya-fényben úsztak, ’s némelly középületeken jelentőségteljes festmények és nem
zeti érzelmet tolmácsoló fölirások valánalc láthatók. E’ gyűlés előtt némi kietlen főkből elröpült 
balhir is csattogtatta fölöttünk szárnyait; miszerint a’ vidéki köznemesség városunkra roha- 
nand, pantallós és atillas emberinket fölkonczolandja elrablóit jobbágyaiért; olly szájbeszédet 
is hallhatott, ki Szaploncza felé járt; miszerint követinket, kik a’ megváltás nehéz munkáját ki
fejteni segítettek; fegyverekkel és fustélyokkal fogják, a’ hazafiak, hátuk pecsenyéjén üdvö
zölni ’sat.; de ezeket mi n d  e l h o r d t a  a’ szél .  — A’ korral haladó ’s tanítványaihoz alkal
mazkodni szerető oktatóknak, boldog újéveket jövendölnek . . .  a’ jó ember eddig is megélhe
tett; ki Jézus igáját hordja, annak nem illik csillogni, sem hetvenkedni; ,,a’ mi ö l t ö n y ü n k  
a l á z a t o s s á g “ — mondá a’ legnagyobb ember; . . .  de hogy a’ mindennapi kenyér szüksé
ges, az is tagadhatlan. . . . Ott volt Judásnál is a’ szent társulat n a p l ó j a  — a’ zs acskó.  —-

B a r .  G. —-
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é r t e s í t ő .
Április első napjával kezdődött évnegyedes előfizetés

á p r i l i s - j ú n i u s i  f o l y a m á r a
Budapesten 3 ft., postán küldve 4 ftjával pengőben elfogadtatik Pesten csupán
csak Länderer és Heckenast könyv-nyomdája ügyszobájában (Pesti Hírlap ki

adó-hivatalában) és minden kir. postahivatalnál.
A’ január-martiusi folyamból teljes számú példányokkal folyvást szolgálhat

Az Életképek kiadó-hivatala.

EREDETI KIADÁS!
M egjelentek az 1847|g-ik  évi

m ellyek m i n i s t e r -  

fogva , a k. királyi « 

eredeti kézirat

e l n ö k i  rendeletnél 

m egerősítést nyert 

után nyomattak.

Á ra foliö-alakban 48 kr. p. p.
„ nagy 8-adrétben 2 4  „ „

Szükségesnek tartjuk kinyilatkoztatni, hogy nekünk minister- 
elnöki rendeletnél fogva az ez országgyűlésen hozott törvényczikkeknek 
eredeti kézirat utáni kinyomatása megengedtetvén, minden általunk  
kiadott, ’s hitelesített példányok a’ c/im lapon a ’ fennebbi 
czimerrel ’s  alulirt firmánkkal vannak ellátva.

Az országgyűlési iratok kiadóhivatala Pozsonban.
Pesten kaphatók ezen törvényczikkek eredeti kiadása szabadssytó- 

utczában szabadsajtó-udvar

Länderer és Heckenastnál.







É n  nem tagadlak meg költészet istene!
Elpártolt mindenki tőled, fölkenteid, kiknek fejére magad tevéd föl 

a’ koszorút, kihagyták aludni oltárodon a’ Veszta-lángot, elszórták lanti
jaikat és kardot ragadtak ’s arczodat eledék.

De én nem tagadlak meg soha.
Legkissebb vagyok azok között, kik templomod küszöbén beléptek, 

de legutolsó, ki azt elhágyandja*
Imádtalak a’ nyugalom óráiban; ’s te velem leendesz, ha küzdeni fo

gok , velem, ha meghalok*
Fel fogsz keresni engem, ha vándoruton járok, keresve számkiűzött 

feleimnek boldogabb hont, dicsőségesb sírt. ’S én elmondandom nekik: 
„nézzétek azt a’ fehér hattyút, melly a’ szabad égben olly szabadon repül 
melegebb táj felé. Nem a’ szülőföld, — a’ szabadság a’ haza. A’ hol sza
badság van, ott van a’ mi hazánk. A’ börtön nem haza, ha arany rostély 
van is ablakán.

Jertek el innen, hadd omoljon össze az apai ház, hadd teremjen kü
szöbén vadvirág, hadd legeljenek utczáinkon nyájak, ne nézzetek vissza, 
töröljétek ki a’ könyet szemeitekből. . . .

Nagy a’ világ.
A’ sír még nagyobb.
Egyik, vagy másik majd csak ad hazát.
Nézzétek, mint repül az a’ fehér hattyú !....................* . . * ........... “
Fel fogsz keresni engem, hol csaták viharai közt vértől pirult arcz- 

czal, vértől pirult földön isten és ördögök, emberek és rabszolgák küzde
nek életre halálra, örök életre vagy örök halálra. ’S ha ollykor a’ szél el
kapja a’ fegyvercsattogást, ha a’ küzdők lankadtan elpihennek, hallatni fog 
a’ Bard vad éneke :

„Csatára, csatára!
Dalt, dalt a’ szabadság istenének*

87
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Aczélok énekét, halálhörgést, lovak nyerítését. Csatára!
A’ keleti párducz küzd az északi sassal, vérük festi a’ földet, kör

meiket egymás csontjaiba vágják.
Ne hagyd magad te keleti oroszlán, le haraptad egyik fejét a’ sas

nak, harapd le a’ másikat is , hadd folyjon el a’ vére, a’ mi még el nem 
folyt. Csatára!

Reggeltől estig víttatok, piros volt a’ nap mikor felkölt, most a’ föld 
piros, a’ nap sápadtan megy fekünni, ki tudja feljön-e számunkra többet?

Ha lemegy a’ nap , majd feljön a’ hold, holdvilágnál fogunk tovább 
víni. Csatára, c s a t á r a ! ..............................................................................“

Fel fogsz keresni engem, ha szemem elborul, ha a’ zászló kiesik ke
zemből, ’s a’ szivemből kiömlő vér halaványan hagyja arczomat.

Lefekszem földedre , mit a’ te kezed virágokkal ültetett be, kérni 
fogom e’ virágokat: hogy véremtől ne száradjanak e l , ’s ha jön egy új 
tavasz, szép zöld fű alatt legyen álmom.

Megcsókolom a’ földet, melly megissza vérem és el fog feledni.
„Csatára, csatára !
,,Ha futni akartak, hagyjátok mellettem kardomat és ezt a’ zászlót.
„Ha győzni akartok, vegyétek fel mellőlem, az én kezeim nem eme

lik meg őket többé.
’S majd eljőnek az erdők madarai és eltemetnek szépen.
Eljőnek a’ hegyek viharai és megsiratnak.
Eljön éjenként a’ holdvilág, ’s elbeszéli, mik történnek naponta 

idefenn.
Te pedig örökké velem maradsz ’s nem hagyod virágtalanul síromat.
Ha valaki sírom fölé egykor házat épít, meg lesz átkozva küszöbe; 

— az a’ virág, melly szivemből szíttá életét, kisarjadzik háza küszöbén és 
túléli a’ ház urát.

Költészet istene, nem tagadlak meg tégedet soha.
JÓKAI MÓR.

NÉHÁNY SZÓ A’ NEVELÉS ÜGYÉBEN-
I .

Elkorcsosodás a’ népek átka!
Mint fene rágódik ez a’ nemzettetemben. Az életereket lassanként 

meggyöngitvén, fölemészti. A’ testet büszködésbe hozza, hogy eltörölje 
a’ föld színéről ’s falánk férgeknek dobja eledelül.

Vész és kárhozat azokra, kik az elkorcsosodás maszlagát népem 
földébe ülteték!

Igen , beülteték azt közénk, ’s már szépen tenyészni is kezde. 
Beülteték a’ nevelés által. . . .
Milly irtózatos lábon állott ez eddig nálunk, sok ember tudja, de 

rajta valódilag segíteni senkinek sem jutott eszébe.
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Miért? Mert a’ baj általános lévén , az egység feloszlott ’s a’ nem
zet idegei elcsigáztattak.

Átok az absolutismusra! ezerszeres átok! ! ! . . .
Az ausztriai léleksorvasztó kormányrendszer sátáni nyelvvel kiíor- 

gatá rangosaink nagyobb részének agyvelejét, megrontá sziveiket ’s ez 
által közvetve megrontá a’ népét is.

Ausztria rangosainkkal mint emlősökkel báu t: hizelkedett nekik, 
kényszerített mosolylyal kegyelmesen szemeikbe hunyorgott; csörgőt, 
csecsebecse rongyokat, aranyos papirkoronákat, dróton rángatható bábo
kat adott kezeikbe, csakhogy el ne törjön szájuk, ’s ha sirnak, elhall
gassanak.

És mivel mindez fölülről jött, a’ m a g a s  szülők azon hitnél fogva, 
hogy fölülről csak áldás jöhet a’ por lakóira, vetekedve törekedtek e’ 
szoktatási modort a’ nevelés főelveül kitűzni. ’S végre annyira ment a’ 
dolog, mikép e’ minden figyelmet és időt elrabló majomi bibelődés tompa 
’s józan-észnélküli agyúvá, szolgalelküvé nyomorította a’ sarjadékokat. 
Ezek aztán minden nemesebb erő és indulat hiányában egyedül a’ nem
telen, gyáva hiúságnak éltek, ’s félre csapván papirkoronájukat, olly 
balga képzelettel ámiták magukat, mikép csak ők képmásai az istennek, 
kik a’valódi finom míveltséget ki tudták küzdeni maguknak. A’ nem hason 
szőrüeket lenézték, azoktól undorodva elfintoriták orraikat; sőt bolond 
önhittségükben bemocskolva gondolák magukat, ha ruhájok szegélye az 
egyszerű szegény emberrel történetesen érintésbe jött.

Ez érzemény aztán igaztalanokká is tévé őket. ’S ha ezért valaki az 
igazság érzetében ’s természeti jogánál fogva szembe mert velők szállani: 
azt üldözék, mint bramin a’ páriát.

Kasztot képeztek ’s elsánczolák magukat a’ dölyffel.
E’ keretükből ki nem mozdulván, mások számára a’ bejárást agyuk

tól kitelhető furfangossággal-készítők el; úgy hogy ki körükbe akart jutni: 
vagy olly borzalmas akadályokkal kelle megküzdenie , minővel egy páriá
nak , ha a’ braminok osztályába akart fölvétetni, — vagy pedig nemtelen 
cselhez folyamodnia.

Látva mindezt a’ nép, melly felsőbbjei példáját szokta mindenben 
— jóban mint roszban — majmolni, először nevetett a’ szemfényvesztő 
üres tarkabarkaságon, majd boszankodott a’ hiú pöffeszkedésen; — végre 
mindezt megszokni kezdé; ’s hogy megvetett helyzetéből némileg ki
emelkedjék, elkezdő utánozgatni a’ hiúság változékonysága által teremtett 
divatot. ’S ez által, önkeble szentélyéből kilépve, egyedül a’ külsőre for- 
dítá minden figyelmét.

A’ vetélyvágy, mellynek ebből természetesen következnie kelle, 
kasztokra szaggatá a’ népet is, ’s közte az egyetlenség magvát meggyö
kereztető.

így lön, hogy — a’ rangosabbakat nem is emlitve — a’ táblabiró már 
lenézte nemes-társát, a’ tanácsnok megveté polgártársait, kik őt válasz-
ták, — a’ tizedes a’bakteri, gombkötő a’szabót, ez a ’ csizmadiát, (hát ’a
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ezabónékl!), a’ csizmadia a’ kefekötőt, szobaleány a’ szakácsnőt, ez a’ 
szolgálót stb. stb. A’ tanítók kancsukás hetmanjaik voltak tanítványaik
nak, sőt mi több: még a’ tanuló is lenézd ’s gunyolá egy lépcsővel alább 
járó társait. . . .

íme az ausztriai kormánypolitika, mellynek főelve volt népeket egy
más ellen uszitni, kasztokat teremteni, azután közéjök viszálkodást hintve, 
őket elgyengíteni, ’s „fenyegetések és büntetések által, mellvek közt a’ 
félelem önmagától támad, rabszolgákat nevelni“ — nagy részben elérte 
czélját.

’S látám a’ tányérnyalók, magas rangú piperés gymnasticusok, ku- 
fárok, csuszó-mászó állatok, vérebek, szaglárok, rút szavú pávák, ba- 
rázdabillegtetők stb stb nagy seregét a’ nemzet idegen szakácsoktól ellepett 
konyhája előtt konczra lesve ácsorogni.

Mivó levél, hős nemzetem, mivé ,
Hogy megtagadtad ősi véredet ?
Mi ösztönöz, usz ít, hogy semmivé 
T örd , zúzd dicső nevű fenlétedet?

Hitvány majomtermészet szállt beléd^
Melly csak utánz, teremtni képtelen.
Szerinted üdv fölülről jő feléd,
’S gyáván-hiú dics vágyad szertelen.

Tekints körül, tekintsd e’ szép hazát,
Mellynek ma már csaknem zsellére vagy:
’S ha van szived, ’s érted az ész szavát:
A ’ máz alatt hig véred összefagy.

Azonban az idők megváltoztak. A’ kotyvasztó idegen szakácsok el
űzve a’ nemzet konyhájából, a’ pákosztos állatok szétriasztva. ízletes ét
kekkel kezdünk táplálkozni. A’ pestis megszűnt!

’S hogy e’ pestis sírba nem dönté hazánkat, nem egyedül minma- 
gunknak köszönhetjük. Úgy van, mert Ausztria dicsőségére! mi jámbor 
egy néppé képeződtünk, vagy jobban mondva, g é p e z ő d t ü n k ,  ’s csö
mörlésig türelmesek valánk. Ha piszkáltak bennünket, legfölebb úgy 
tevénk, mint a’ vén banya, ki midőn tejfölét főzésközben macskája meg
ette, csipejére téve kezeit, kerepelt, sopánkodott ’s szidta a’ szegény 
állatot; délután azonban már, ennek barátságos dörgölődzése- ’s hízel
kedő dorombozására összevissza csókolta.

Ismétlem: nem egyedül minmagunknak köszönhetjük, hanem főkép 
azon óriási rázkódásnak, melly délről jőve, legközelebb nyugat szellem
börtönei ajtait sarkaikból kiveté.

Ollyan volt e’ rázkódás, mint sötét felhőtorlaszokban csattogó menny
dörgés , melly kitomboltával tiszta léget hagy hátra. . . .

A’ mi érdemünk az, hogy mi, apáink megszégyenítésére, használni 
tudók a’ jó alkalmat ’s nem vetettük más érdekeért félre a’ magunkét.



581

Hála és tisztelet azoknak, kik a’ szabadság ösvényére vezettek ben
nünket!

Küzdöttünk ’s a’ diadal részünkön.
Ámde hogy a’ virányos ösvényről le ne tántorodjunk, vagy a’ falánk 

irigyek által ismét le ne szoríttassunk: legyünk éberek, ’s mint szikla, 
tömörek és szilárdak. ’S hogy a’ kiküzdött szabadságot utódainknak is 
biztosíthassuk: mindenek előtt a’ nevelésre, főkép a’ népnevelésre fordít
suk tekintetünket ’s hazafiui munkásságunkat.

Szegény magyar nép! mi vala eddig, sok századon keresztül! He
réket hizlaló kenetlen gép élet és akarat nélkül.

De élni fog, élnie kell, hogy bitorolt természeti jogába lépve, elfog
lalja azon állást, melly őt illeti. És ez csak a’ nevelés által történhetik 
meg. —

Itt legelső teendőnek tartanám, hogy a’ nevelésügyminister, kitől 
én e’ tekintetben igen sokat várok, körlevél által komolyan szólitná fel a’ 
külön szinezetü egyházak elöljáróit *) , miszerint a’ lelkészeknek leglel- 
kiismeretesb kötelességökül tétessék , tanításaikban a’ népet a’ hazával, 
ennek állásával megismertetni, a’ haza iránti kötelességet megmagyaráz
va, annak érzetét szivébe csepegtetni, a’ szabadság valódi fogalmára ’s él- 
vezhetésére ihleni. Kötelességökké tétessék továbbá, hogy könyörgéseikben 
ne csak a’„dicsőségesen uralkodó felséges ausztriai császárért ’s királyunkért 
és annak felséges családjáért“, mint eddig , hanem legfőkép hazánkért, 
szabadságunkért ’s ennek minden derék fiáért is emeljék fői szavukat.

Ez mind megfér a’ vallás eszméjével; sőt mivel a’ vallás az emberi 
indulatok fékezésére, nemesítésére ’s a’ társias élet boldogítására van al
kotva : attól elválaszthatlan.

Nevelés teszi az embert. A’ lelkésznek pedig mi má3 a’ kötelessége, 
mint embertársait nevelni! ?

Szép kötelesség ! Boldog, ki arra hivatva van !..
Eddig a’ lelkészek nagyobb számának eszébe sem ju to tt, vagy ha 

igen , alázatos hajlamánál fogva nem merte hallgatóit az emberi ’s polgári 
jogok ismeretére vezetni. Innen van, hogy a’ nép az igaztalan bánásmód
nak , mellyel urai illeték, csak vállára nehezedő súlyát érezte, de valódi 
fogalmával távolról sem birt... Innen van, hogy a’ császár és királyt nem 
tudá elválasztani egymástól. E’ két név alatt egy rettenetes kétfejű sár
kány-forma lényt hitt rejleui, mellynek azonban egyik, a’ császári feje 
sokkal mérgesebb és hatalmasabb, mint a’ másik, a’ királyi. És e’ hiedelme 
is csak onnan eredett, mert ősei szájhagyomány után magyar királyokról 
beszéltek, a’ hazacsapott bakkancsosok pedig csak császár kenyeréről ’s 
rettentő hatalmáról hazudoztak az őket szájtátva hallgatók tömegének....

*) Szerencsésnek érzem magam, tisztelettel jelenthetni, mikép a’ tiszántúli ref. 
superintendentia rendelkezése megelőzte toliamat. A’ protestánsok tehát önmagáktól 
kezdik teljesíteni hivatásukat. Ez felette örvendetes, bár rám nézve nem váratlan. 
Azonban vannak hitfelekezetek, hol a’ papok a’ mennyei hazán ’s szabadságon kívül 
borzadnak hallgatóikkal más hazát ’s földi szabadságot is megismertetni. Ezeket 
tehát kötelezni kell. N. G.
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’S  innen van, hogy a’ boldogtalan nép naég azt sem tudá, mikép a’ köré
ből összefogdosott katonákat nem a’ császár, hanem önma ga  fizeti és 
tartja. Valamint e’ tudatlanságnál fogva veték meg a’ katonák a’ népet — 
ők, a’ nép fiai! — ’s káromlá egynémellyike össze még saját apjának is 
p a r a s z t  szentéit!

Igaz, hogy mind ennek elejét a’ népiskolákban kellett volna venni.
De „Fejétől büdösödik a’ hal,“ tartja a’ közmondás.
Ez igaz itt is; mert sok tanitó, elöljárói példáját követve, eleget hitt 

kötelességének tenni, ha a’ tanitandó tárgyakat pipázgatva lebetüzteté ta
nít ványival. Ok a’ sorközökben csak fehér hézagokat láttak, vagy ha ol
vastak is valamit, boldogító henyeségből azt agyuk feneketlen űrébe te
mették. Úgyis — gondolák — eleget fárad az ember tüdeje a’ rósz fattyuk 
— pirongatásiban.

Sok tanítónak meg, ha jó akarata volna is , nincs j ó z a n e s z e .  Min
dent azon kaptára akar huzni, mellyen ő kisámfáztatok. Nem azt fürké
szi , mi a’ helyes, hanem mit hogyan tesz más ?

Illyencktől aztán lehet-e várni, hogy tanítványaikkal atyailag bán
janak ; azokat, ollykor magok köré gyűjtve, az isten szép természetébe ki
vezessék, ’s ennek nagyszerű szépségeire figyelmeztetve, a’ növények ápo
lása- ’s művelésére oktassák, vagy csak a’ körültök levő tárgyakkal, azok
nak eredete, keletkezése ’s készítése módjával megismertessék?

E’ nélkül pedig üdvös népnevelést képzelni sem tudok.
így állván a’ dolog; mivel eddig még tankönyvek sem valának ollya- 

nok, minők a’ nép fiait jövendő életpályájukra némileg előkészítették — 
azaz: a’ fóldmívelés- és gazdálkodásnak csak csekély theoriájával is meg
ismertették volna: halaszthatlannak látom a’ népiskolák gyökeres ujjáala- 
kitását és korszerű rendezését.

És e’ rendezés nyomán oktatókul ne (mint a’ helv. hitvallásunknál) 
többnyire szilaj diákocskák, kiknek szemeik jövedelmeikre ’s rabságuk ha
tárnapjára, nem pedig tanítványaik lelki üdvére valának függesztve —, 
se holmi részeges peregrinus tökfilkók, kik csak a’ boros kancsót szeretik 
ölelgetni—, hanem minden vallásfelekezeteknél, e’ pályára képesített, 
szelíd ’s valódi hivatással biró és állandóul e’ pályát választó gyermekba
rátok alkalmaztassanak. Ezen egyének aztán tisztességes, nem házról házra 
összekoldulgató, hanem közpénztárakból fedezendő fizetéssel láttassanak 
el. Csak igy emelhető’s nemesíthető a’tanítás állati tanogatás (Dressirung) 
helyett nevelő oktatássá. így vétethetik eleje a’ tanitványokkali baromi 
bánásmódnak............

A’ népiskolák számára, a’ fólebb említett szükség pótlásául c z é 1- 
s z e r ü  ’s honfias irányú tankönyvek dolgoztassanak ki ’s fogadtassanak 
el, ’s szigorú büntetés alá vonassanak az olly egyének, kik ■— ha m ég  
mos t  is találkoznának illyenek — e’ szent törekvést gátolni merészelnék.

Vegyetek példát, ti írástudók! a’ t i s z t e l e t e s  Horváth Piusról, 
ki még az igázó kormányrendszer uralma alatt megmutatá, hogy még 
földiratot is lehet honfias szellemben szerkeszteni. — ’S gondoljátok meg,
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hogy csak s za b a d o n  lehet szabad honpolgárt nevelni. Szabad nevelés 
a’ test fejlesztésére is jótékonyan hat, annyira, hogy a’ nélkül a’ testgya
korló intézetek hatást tévesztenek.

A főbb iskolákban nem kisebb a baj ’s a’ czélszerü intézkedés szük
sége. Azonban e mérges bajt mindenki ismervén , e helyen csak a követ
kező pontokra szorítkozom :

A magyar nemzet önesze szerint kezd élni. Nyelve leszen ur széles 
e’ hazában, — azért a’ deák nyelvet, mint sokáig mintegy moschussal 
élesztgetett megboldogult bitort, iskoláinkból én is teljesen kiküszöbölen
dőnek tartom, vagy legfólebb mellékes órákra szoritandónak, mint a’ ref.- 
nál eddig a’ görög volt. Tanulja, kinek kedve van hozzá, de reá senki ne 
kényszeríttessék.

Elismerem én a’ hajdan nagy Róma irodalma fontosságát. Elet annak 
gyümölcse’s kéj élvezet ízlelése. De miután legújabb időben mindinkább 
megközelítik a’ római classicus müvek nyelvünkrei hű áttételét: maga a’ 
latin nyelv, mint elmohosult szobor, vagy lelketlen múmia, csak a’ régi- 
ségbuvároknak szolgálhat vizsgálódási ’s tanulmányi tárgyul; ennélfogva, 
ismétlem, tanulására senki ne kényszeríttessék. A’ kényszerítés daczossá 
szokta az embert tenni, ’s a’ kedvet elöli.

Általában óhajtóm, hogy az 1847/ 8: XIX. törv.czikknek c s a k  a’ 
„magyar egyetemet“ illető eme szavai: „Az oktatás és tanulás szabadsá
gának azon elve, hogy.......... a’ tanuló arra nézve : melly tant és mellyik
tanártól kívánja hallgatni, szabad választást tehessen“ — minden színezetű 
felsőbb iskoláinkra alkalmaztassanak, ezt hozván a’jogosság és viszonos
ság magával. Azaz: legyen minden tudománynak külön kathedrája, ’s ne 
kényszeríttessék (mint pl. a’ helv. hitvallásuaknál) az ügyvédi pályára ké
szülő a’ mathesÍ3 algebrait, a’ mérnök a’ theologia alapvonalait magolni sat.

így ugyan nem fog hazánk, mint eddig, merő universale géniekből 
állani: de bizonyosan értelmes, helyüket megálló emberekből.

A’ fólebb említetteken kívül óhajtóm még, hogy a’ szavalás a’ leg
alsó osztálytól a’ legfelsőbbig, mint fűszere a’ tanulmányoknak, általáno
san tanittassék. A’ szavalás által tisztítható meg leginkább nyelvünk a’ 
helytelen táj ejtésektől, ’s a’ mi fő : az által a’ nyelv méltóságot nyer az aj
kakon , ’s a’ honfias tárgyú szavalmányok leginkább fejlesztik a’ bátor, fér
fias szabad érzeményt. — —

Ezek volnának azok, miket én a’ nevelésügyminister legsürgetősb 
teendőinek tartok.

Boldog leszek , ha szavaim nem fognak süket fülekre találni!
’S áldás koszorúzandja nevét annak, ki népünké’baján segíteni fog!....
Jövő alkalommal a’ m a g á n nevelésről, mint szinte a’ nép életébe 

vágó intézményről, mondandóm el véleményemet.
P e s t ,  tavaszhó 18-kán 1848. Nagy  G ábor.
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KÖZÉPKORI KIRÁLY.
Külinlich durch den Purpur bohrt der Pfeil 
der Rache Fürstenherzen k a lt!

S c h i l l e r .
I.

Sötéten ül a’ zsarnok trónusán. Eló'tte korona ’s diszjelek hevernek, 
de leikétől, mint egymástól a’ két fóldsark, távol a’ béke: mert a’ korona 
’s a’ díszjelek vértől mocskosak. Hű nő öleli szerető karjai közé, de, mi
ként éjjel a’ nap nem egyezhet: szivében e’ szerelmi viszhangra nem talált. 
Tündérszép, angyaljó leány nevezi őt atyjának, de vágyait mindez nem 
elégíti ki: mert zsarnoknak nincsenek atyaérzelmei. Hatalmas barátok, 
trónja oszlopi környezik, de éjinek, mellyekben a’ kisértő öntudat megje
len , mindez nem kölcsönöz nyugalmat: mert ők czinkosok, a’ testvér
gyilkolás élő részesei.

Keblében növelé hona e’ mérgező kigyót, de keblében növelé a’ zsar
nok is az öntudat mardosó fulánkjait. Hiúban futsz előlük: az isten bün
tető keze elől nem futhatsz; hiába ereszkednél a’ tenger fenekére, hiába 
repülnél a’ messze csillagok közé: egy isten tartja össze a’ tenger vizeit, 
egy isten szabja ki az égi szemek sphaerai lejtését, egy isten á ld , vagy 
büntet az egész nagy természetben.

Sápadtan nyögött a’ nép a’ sápadt zsarnok békóiban , ’s e’ munká
ban, melly mindkettőnek életüdvébe került, olly kietlen volt a’ zsarnok 
kebele: mint népének hervadt élete. Közöttük csak egy a’ különbség: meg
fordított nyomor; ’s a’ zsarnok ’s a’ nép egy áldozat vala; ’s az áldozatdíj; 
egy biborköpeny,

A’ zsarnok mívei iszonyúak valának. Bátyja, legjobb, kit valaha e’ 
néven nevezének, legigazabb, ki bibort viselt, ült a’ trónuson: a’ zsar
nok , kire leginkább áradt el fénye és kegyelme, meggyilkolta ő t: mert 
féktelen dölyfének gátot vetett. Barátok, hűk és becsületesek vérzének el 
vérpadán: mert nem osztozhatának rút merényiben. Nők, tiszták , ’s bol
dogságra méltók, hervadának el buja karjai között: mert ő szép volt, mint 
Achill, ügyes és csalfa, mint Mercur. Kegyenczgyermeke ő a’ természet
nek , a’ férfi legszebb éveiben, dicsőségének legmagasb fokán: ’s mégis 
sötéten ül a’ zsarnok trónusán,

„Halál és kárhozat! -— riad fel a’ zsarnok — vágyom most ne tel
jesedjék ?! Most, midőn király, korlátlan hatalmú úr, földi isten vagyok?! 
’S ezen személyemen, mellynek hódolnak ezerek, ’s ezen hatalmamon, 
melly országokra szól, egy szeszélyke dúljon? J De nem vagyok-e én fö
lötte úr ? ’s az úr parancsra ’s élvre született! Parancsomra meghajtá fejét
a’ nép — — meg kell hajolni leányának is! ’S a’ n é p ,------ a’ nép, ’s
hah! Lucretia! — ’s elgondolkozott, kis idő múlva folytatá — a’ nép, ezen
temetője minden nagyságnak ! ------ O h! miért nincs kezünknek biztosb
eszköze? mért kell nekünk, vagy nékik veszniök? miért áll e’ választás 
minden Caesar előtt? ’s miért van minden Caesarnak véres Brutusa?!“

’S a’ zsarnok szemei félénk vizsgán járták meg hajléka téréit; ajkai,
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mellyeket úgy felvetett a’ gőg, összeszorulának; kebele, melly semmi 
egyebet nem érez nagyravágyásnál, önkénytelenül összehuzódik; kezei, 
mellyek úgy megszokták a’ kormánybotot, öntudatlanul a’ kard vasához 
kapnak, ’s gyémántékes ujjai görcsösen szoríták markába a’ védő érczet.

Nehéz léptek hallatszának kün, a’ palotaőrök nehéz léptei, ’s a’ zsar
nok szíve ismét szabadon vert, ajkai visszanyerték gőgös metszésüket,’s ő 
felegyenesedett izmos termete egész hosszában: mert ő ismét úrnak érezé 
magát.

„Minő fontolgatások, minő gyáva félelem volt ez? Itélhet-e rólam, 
felfoghat-e engem a' nép? nem állok-e én fölötte annyira, hogy megitélni 
ne merészkedjék? Ostor való a’ népnek! ostor lesújtja gaz kedélyeit!“

Most megnyilik az ajtó ’s udvaroncz, sima arczczal, mosolygó ajkak
kal, fényes ruhában, lép be.

,„Felség , mint parancsolád, Dezső házához elmentem. Otthon talál
tam a’ szelid galambot, távol fészkétől tudom durva párját. Intézkedém, 
hogy háborítlan légy!“4

„Jutalmul ez erszény —felelt a’ zsarnok — ha mindent jól rendezel, 
sokszorozva lesz a’ díj. Köpenyt! Kövess!“

II.
Pár nappal e’ jelenet előtt harczjáték volt. Gazdag fényben ragyo- 

gának emelt páholyokban az úri hölgyek. De mikép egy nap van az égen, 
’s fénye megvakítja az ég csillagit: úgy ragyogá túl szépsége fényivel, 
Rózsa, a’ királyleány az ünnep többi hölgyeit. Szemei a’ csillagokat, ajkai 
a’ feselő hajnalt, lehellete a’ milliard virágok illatát olvaszták egybe; ar- 
czát, mellynek vakító havával a’ tavasz legszebb rózsája párosult, hogy 
a' természet összesítse rajta minden bájait, körülárnyozá hajának éjele. 
Gömbölyű tagjait égszin ruha folyá körül; hattyuvállait rubinékében a’ 
szalag körzé, mellyel a’ győztes bajnokot jutalmazandja; bársony újjai a' 
babért enyelgék körül, mellyet a’ legjobb dalos homlokira fonandanak.

Az ünnep királynéja biborékes trónja alatt ült, szerényen öltözve, 
de kincsdús kebellel Lenke. Ha felemelted szemeidet a’ dicső naphoz, ’s 
azok fáradva les hlyedének: Lenkét, a’ szelid holdat látandod aranyszál 
sugaraival szőke hajzatának. — Lenke halvány volt és bús, mikép jó leány 
anyja sírján, vagy a’ hazátlan nemzete romjain: mert Lenke árva volt. 
Atyját ármány vérpadra juttatá, anyja szivét megrepesztette a’ fájdalom. 
Lenke halvány volt és bús: mert, ki mindene szivének, egyetlen remé
nye, melly fennmaradt támaszul neki, férje, ma küzd dicsőségért: ’s a’ di
csőség babérja a’ vész partjain terem.

Megnyílnak a’ sorompók, ’s bajnokok lépnek elő, vadak, mint az er
dők farkasai; erősek, mikép a’ vihar szárnyai. Izmos hadmének, aczél pán- 
czélban, hordják a’ hősöket, kik nagy, ép erőben, vastornyokként maga
sainak fölöttük.

All az érczphalanx. A’ nap százszorozva fénylik zománczos vérteik- 
nek síma tükörében. Félistenek gyanánt ragyognak a’ sugaraktól körzött 
daliák.



Rivall a’ kürt, az eddig mozdulatlan had villámgyorsan száguld 
előre; — felzeng a’ szörnyű csattanás: ’s fele a’ büszke seregnek a’ porba 
terül.

„Ah! ez ő — szólott fojtott lélekzettel, dajkájához, Lenke, egy ve
res tollas, sima érczpánczélba öltözött, deli leventére mutatva, — nemde 
Márta, ez ő ?“

„Magam is azt hiszem. Csak bátorság szép asszonyom, csak bátor
ság. Lám , milly fényes győzelem követi lépteit. A h, Dezső úr legerősb 
lovag e’ honban !“ felelt szokott bőbeszédével Márta.

A’ lándzsatörést kardbaj váltá fel. A’ vitézek majd egyenként, majd 
seregben víttak. Szörnyűén kong a’ harczi bárd, élesen suhog a’ gyors 
kard, ’s a’ hadmének kapálta sötét portengerből csak ritkán tünedeznek 
elő a’ féltett daliák.

„Nézd , minő tolongás támad körűié; — kiálta fel agályosan 
Lenke — nagy isten! ő hanyatlik! — nem, nem, ő áll! — ő győzött!“

Illy felkiáltások válták fel egymást Lenke ajkain, ’s szemei, az em- 
lényszinüek el- elborulának: de most eloszlának a’ fellegek, ’s két tiszta 
égen tündökölt a’ nap, az istenén, ’s Lenke szemei kéklő azúrjában.

Ezután dalosok léptek elő, megéneklők a’ szív választottját, a’ hit
lenek ellen küzdött ’s nyert csatákat, a’ szent hantjait, mellyek beivák a’ 
keresztény vért. Többen daliának már, és mindegyik énekét páratlannak 
hinnéd: mert mindegyik működése bájoló vala: de, mikép meghaladja 
természetes a’ mesterkéltet, való a’ valótlant, eredeti az utánzottat, úgy 
haladá meg Omár költeménye a’ többiekét.

És ő énekelt az ébenhajról, mellyet a’ teremtő jókedvében lehelt a’ 
kedves lány fejére; a’ rubinajkakról, mellyek szemérmesen, mint angyal
csók , mondanak szerelmet! a’ gyöngy fogsorról, millyet búvár nem halá
szott tenger fenekéről: és a’ leánykák meg valának hatva. Leírta az ős 
szerelmet, a’ végetlen fedhetlen szerelmet, — szerelmet, az istent: és a’ 
leánykák érzék a’ szerelem hatalmát. Elmondá, hogy szerelmes keble, 
milly gazdag szíve érzeményben, ’s mikép csak egy lehet szerelme tárgya: 
úgy egy minden érzeménye, ’s minden érzeménye, egy szerelme: és a’ 
leánykák elkapatva , égben hitték létők.

Elragadtatva ült a’ királyleány, ki a’ szeretetben önmagára ismert, 
’s érezve a’ szerelem kinját, kéjeit; üdvét, kárhozatját: dicsőült kebellel 
várta dalosát.

Pirulva hajtá fejét a’ babér alá Omár ’s ajkai, mellyek az imént 
babért küzdének: e’ szót alig rebeghették :

„Szeretlek!“ — ’s Rózsa? — boldogan és büszkén felelt:
„,Tiéd vagyok!“4
Most körülszáguldá a’ zsarnok a’ homokot, héja szemei vizsgán für- 

készének martalékot a’ bájos hölgyfüzérben, végre a’ királyleány páholya 
előtt megáll:

„Antonio , ki azon halvány hölgy, leányom páholya alatt?“
„Felség, az Lenke, néhai Robert a’ nyakasnak leánya.“
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„Antonio, e nőt bírnom keil!“ végzé rövid párbeszédét a’ zsarnok; 
— s a' sokaság, százszorozva hangoztatá az istent, mellyel a’ győztes 
bajnokokat, Rózsa ’s Lenke bajnokit, dicsőité.

m.
Csendes utczáján a’ külvárnak állott Dezső szerény laka, fehér 

falaival, mellyeket nyájasan öleiének körül a’ borág zöld hajtásai. A’ ház 
előtt tó terjesztő szét ezüst hullámait, mellyekben kedvteléssel szemléié a’ 
lenyugvó nap dicső arczát: ’s a’ hamis esti szellő csókot hintett az elpirult 
dagadó habokra. Bájillatban olvada fel a’ növényország, ’s óriás árnyékot 
vetőnek a’ fák lombos sudarai; éji dalát zengi a’ prücsök, ’s messziről 
hallatszik a’ haza térő nyáj egyhangú kolompolása.

Egy kedves házban, egyszerű, középkor Ízlésével butorzott szobában 
vagyunk, azon koréban: melly olly nagy és olly kisszerű, olly emberi és 
olly emberietlen, olly hő és olly hideg, olly erényes és olly erénytelem 
olly szép és olly fertelmes volt. Igen, e’ kor a’ kebel, az ifjúság kora volt: 
méhében hordva ennek minden nagyságát, minden törpeségét, élveit és 
poklát, mindent, mi érzelemből jo, utálatot és szerelmet, a’ netovábbját 
minden szenvedélynek, kitörését minden indulatnak.

Minden egyes darab bútor jellemzé itt korát. Nézd a‘ bútorok fara
gását, milly durva-erős az, nézd alkotásukat, magas alakúkat, csipkés 
széleiket, az asszonyágy fölé szánt fegyvereket: ’s nem tünnek-e elődbe 
a’ középkor regényes lovagjai ? vagy nézd durva metszését egy lángoktól 
körülnyalt embernek vagy Daemonnak, vagy a’ bűnhődő olaj forrázott tete
mét, nem szörnyedsz-e el? ez a’ középkor babonája, ez a’ középkor ke
gyetlensége ! ’s ha végre, szemedbe ötlik a’ magosra felvetett ágy mel
lett , mellyen, mint tiszta hófuvatok dagadoznak a’ rugékony párnák, az 
egyszerű imaszék, megváltónk égi képével, nem kiáltasz-e fel: ez a’ kö
zépkor ihletett, szent religiója !

Tágas karszékben ült Lenke. Fejecskéje parányi kezére hanyatlék, 
szétlengő arany fürtjei ellepték gyönyörű képének sima márványát, melly- 
nek tiszta tükörére a’ komor gond voná fel borús foltjait, a’ halvány 
redőket; ’s a’ nap utolsó sugarát veté e’ bájló képre, mellynél nagy út
jában, kedvesebbet nem látott, ’s nehezen süllyede a’ messze hegyek közé: 
mintha Lenkétől nem tudna megválni, — most megtörik az utolsó sugár, 
s a nap le tűn : mint, ki nem tudván elviselni a’ válás fájdalmait, elhal.

Lenke szorongott. Bús sejtések merültek fel keble zajos hulláimból, 
eltűntek a’komor képek : atyja vérpadon, anyja halálos ágyon. Úgy lát- 
szék, mintha ismét új veszély fenyegetné. Dezső távol volt. Szokatlan vizsga 
arczok ébreszték figyelmét, ’s mézes csábirat lepte meg asztalán:

„Hah! el tőlem vészjós képek, lelkem kínjai, arczaim hervasztó 
ősze, napjaim gonosz ördögei, szűnjetek megazárván tombolni! Nem 
elég, hogy megtörténtek? elvérze atyám, ’s megholt fájdalmiban a’ sze
líd anya ? nem ! te még az emlékezést is meghagyád fanyar sors! Oltsd 
ki eszméim világát, vedd el az öntudatot: ah ! csak szabadíts meg az 
emlékezéstől is !“
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’S Lenke fajdalmi könnyebbültek : mert eírhatott. Szerencsétlen, 
hát neked a’ könyli is enyhülés ?! — ’S igy ereszkedtek keble húrjai, ’s 
mikép kevés ’s lcevésbbé feszíték kebelét; tova, ’s tovább fűzte eszméi 
fonalát.

„E’ levél, mellyet csodásán asztalomon leiék, — gúny ez ? vagy 
— nem! van sok okuk Lenkét erősbnek hinni, ez csáb nem lehet. —- 
H ah! ezen szorongás , ezen félelem! — Oh! a’ balsors édes leányához a’ 
szerencse mindig mostoha! hisz, két anyának nem vagyunk szülöttei, ’s 
szeretni csak anyánk tudott. Oh , miért nem szeretett hát a’ szerencse 
engem ? vagy, miért nincs sziklákban szivem verése, hogy minden ér, 
melly belőle fakadna , jéghidegen folyna át keblembe, nem hagyandó 
semmi lángnak tápot?!“

’S pihenni látszott tusáját. Egyszerre felszökik, görcsös mozgékony
sággal meghúz egy érczfonalat, ’s a’ csöngetyü harsány szava Dezső vén 
fegyvernökét hítta be.

Lenke szórakozottan közeledik felé:
„Nemde, hű vagy uradhoz öreg?“
„Oh asszonyom, ’s te még kérdheted? Mint gyermeket lábaimon 

ringattam, mint ifjat követéin csatáiba, ’s kétszer menté meg a’ férfiú 
szegény éltemet!“ esengett a’ szolga.

„Hűségedről gyakorta meggyőződtem, öreg; halld tehát szavam, és 
siess ! uradat veszély fenyegeti, — ne szakassz félbe, súlyos veszély. De, 
ha e’ hírrel mennél hozzá, ő kinevetne téged, jó öreg. Mondd neki hát, 
hogy engem fenyeget a’ vész, ’s ha meg akarja menteni éltemet, siessen 
hozzám. A’ kert hátulsó ajtaján jőjon, itt a’ kulcs, — a’ rejtett ajtót nyitva 
fogja lelni, ------ siess !“

,„De asszonyom — —“‘
„Tudom , mit akarsz mondani. — Szakitá félbe beszédét Lenke. — 

Engem ne félts. Zár és kulcs ótalmazni fognak; de őt! — siess! siess!“
Pár perez múlva vágtató lódobogás hallatszott.
Lenke ajkai imát rebegének. Szemei hivően szegezvék a’ megváltó 

szent képére, nem volt semmi nesz. Most a’ szelíd hold tűnt elő fellegei 
közül, ’s békésén mosolygott le az imádkozó Seraphra.

IV .
Künn, a’ nagy természet álomba merült. Hosszú, háladatos fohá

szokban párolgott a’ föld teremtőjéhez. Nyájasan mosolygott csillagokon 
át isten, szunnyadó gyermekére, ’s megelégedett müvével, melly pon
tosan lejti el szabatos gépszerű forgását; meg annak lakóival, kik álmok
ban gondtalan napokról álmodának. Csak nehány , sárga arczú, a’ bűn 
fekete színébe burkolt férfiról fordítá el kegyes tekintetét, kik Dezső 
háza előtt ólálkodának. Nyomasztó volt az est heve, ’s oily csendes min
den , hogy hallhatták szivök gyorsított verését.

„Hány óra, Antonio?“ kérdé parancsszokott hangján egy magas 
férfiú.

„,Tizenegy lesz pontban, felség, ha parancsolod------—
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„Menjünk!“
Nem sokára eltűntek a’ ház öblös kapui alatt. Antonio kulcsának, 

mint valamelly magasb lény parancsának, minden zár engedett.
Az udvarba érnek. Antonio gondosan elzárja a’ ház szájait, az ajtó

kat ’s a’ lépcsőhöz vezeté utát.
Zajtalan léptekkel halada előre Antonio , ’s nesz nélkül követé a’ 

zsarnok gonosz udvaronczát. Végre egy ajtó előtt megáll.
Felség, ez Lenke szobája/“

„Nyisd fel!“ felelt elfogult hangon a’ zsarnok, ’s óvatosan illeszté 
Antonio kulcsát az ajtózárba. —

Lenke újra karszékében ült. Imája megnyugtató lelkét , mellyet a’ 
folytonos gond úgy elkínoza: nem képzelhetsz nagyobb nyugalmat és na
gyobb munkásságot.

Egyszerre valami nesz hat füléhez, hasonló két vas súrlódásából 
eredetihez, — a’ nagy feszültség élesíti halló-érzékeit: ’s tisztán veheté 
ki, mikép ajtózárába kulcs dugaték. Az ijedség legyőzi őt, ’s vissza
esik elhagyott helyére, a’ veszély uj erőt ad tagjaiba, — villámgyorsan 
fut a’ tőr felé, — e’ pillanatban vaskar tartja vissza, — hátra néz, — ’s 
a’ zsarnoktól látja magát átfogva, — kétségbeesés és undor vínak lelké- 
kében, — tagjainak mindkettő erőt kölcsönöz, — kiszabadítja magát, 
— őrült diadalpillantást vet maga körül.

Felséges kép. Lenke kezeit visszautasítólag maga elé tartva; gyö
nyörű termetét egész magasságában fel egyenesítve; arczát, mellyen a’ tu
dás ’s erő magasztos kifejezése, a’ féri elszántság erős vonásival egyesült, 
büszkén , feddőleg felemelve, hasonlított egy daczoló Minervához: míg 
előtte az ingerült indulatok , ’s a’ megszégyenülés izzó lángjaival állott, 
mint árnya önmagának, a’ zsarnok. Most lehullott róla a’ barna köpeny, ’s 
pirulva ömlött el tagjain a’ruha is, melly tán szégyenében festődék biborrá. 
’S e’ kép diadala volt a’ szellemi fenségnek a’ durva anyag ereje felett.

Perez múlva megszűnt a’ varázs: mert — fájdalom! rósz kebelben 
csak pillanatnyi elsőbbségét gyakorolhat erény bűn felett: meddig marad 
tisztán a’ kristálycsepp posványba esve ?

Két lépést tőn Lenke felé a’ zsarnok.
,,,Vissza, zsarnok! — kiáltó a’ rémülés ’s undor hangjain Lenke — 

vissza, vérember! Ne szennyezd be e’ kelme tiszta fehérét mocskos uj- 
jaiddal!“

„H ah! —ordít közbe a’ zsarnok — ki mer velem e’hangon szólani?!“ 
’s a’ düh és ingerültség lázas vonaglásiban összeszorítja izmos ökleit, mintha 
szét akarná zúzni a’ daczos ajkakat; — később azonban végig nézve a’ re
megő, deli tagokat, mintha bánná ijesztő haragját, ingerülten félkaczag: 
„Hahá, hogy megijedtél! — ’s szenvedélyittasan folytatá — kár volna 
értök, nemde ? tüzes vágyaimhoz hült tetem nem illik !“

Lenke összeborzadott. Eszmélete hagyni kezdé. Megfeszíti minden 
erejét, eszmél, őrült-gyorsán fut a’ csengetyű felé, hah! de e’ perezben a’ 
vasszál lehull — ’s ő kétségbeesetten sikolt fel vesztett reménye felett.
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„Haha! pontosan végzet! tisztedet derék Antonio — kaczaga fel va
dul a’ zsarnok. — Hiába minden erőlködésed! Eszmélj asszonyom! ’s ko
ronámra ! én időt adok!“ ’s kényelmesen veti magát a’ közel karszékre.

Lenke nem hallá őt, szemei őrült kifejezéssel függöttek a’ földet 
verdeső érczszálon: mintha öntudatát keresné. Lassanként elmúlik az 
ijedtség első rohama, ’s az edzett lélek szabadulásra gondolt, — Dezső — 
az elküldött fegy vernök, a’ zsarnokot tartóztatni kellett, a’ szabadulás
vágy ’s a’ terv erőt adnak. Határozott léptekkel közeledik a’ zsarnok felé : 

„Bocsánat, felség — rebegé bágyadt, kimért hangon — hogy illy 
illetlenül fogadtam, de az ijedtség------ a’ gyászos múlt id ő k ,--------em
lékeim! — — Felséged meg fog bocsátani töredelmes jobbágynőjének !“‘ 

„Töredelmes jobbágynő ? — ismétlé a’ zsarnok — már ez más hang, 
szelíd galamb, te ! Azonban — folytatá, bizalmasan — viseletem, mai le
velem, még más hangot igénylenek.“

’S szünet után, helyéről ingerülten felpattanva folytatá:
„Lásd, asszony, én szeretlek téged! ’s szerelmem forró és égető, 

mint pokol tüze! Asszony! mondom, én szeretlek téged ! jobban szeretlek, 
mint magam kívánom! Szeretem arczodnak havát, mert frissítni látszik 
vérem forróságát; szeretem fájdalmas vonásidat, mert utálom a’ boldog- 
kebelt ; tetszik nádtermeted, mert játékul szolgálhat; ’s kék szemed esője 
frissíti lelkemet!!“

Lenke egész testében vonaglott. E ’ vad kitörés megremegeté minden 
tagjait, térdei megtörnek ; kezei görcsösen éghez emelkednek; ő' nyomo
rának legnagyobb fokán, a’ leghivőbben istent híja fel.

„Mit gúnyolsz, asszony?! — ordítá vad dühhel a’ zsarnok. — Isten
hez mit fordulsz?! víg dalt, az élet víg óráiról!!“

’S Lenke imádkozék.
„Fel, Fel! mondom. Az üres légbe mit imádkozol?! Miért forog olly 

kísértetiesen szemed?!“
’S vad indulattal Lenke felé rohan. — Ekkor rémesen fütyült el a‘ 

vihar a’ ház előtt; megingának sarkaikban a’ ház ajtai, ’s reszketve csö
römpölőnek össze az ablakok. Egyike azon légtisztító tusáknak kezdődött, 
mellyek nyárban rendesen követni szokták a’nyomasztó, szellőtlen hőséget.

A’ zsarnok önkénytelenül összeborzadott, — ’s Lenke háladólag ki
áltott fel:

„Isten, nagy isten, köszönöm, ez segélykezed!!“
Darab ideig megszűnt a’ zivatar. Csöndes esőt harmatozék az ég: a’ 

a’ természet pihenni látszott tusáját.
„Most, vagy soha! — ordítá az ingerült indulatok , ’s a’ megszégye- 

nülés dühtelt hangján a’ zsarnok — kerüljön életembe, koronámba!“
„Vissza, zsarnok , reszkess a’ nép, reszkess az isten haragja előtt! 

hiába! a’ zsarnok nem hallott többé.
Erős léptekkel közeledik, — megragadja Lenkét, — az elgyengült 

nő hanyatlik, karjai közé szorítja őt, Lenke erejének végső megfeszítésé
vel küzd, hasztalan, a’ zsarnok erősebb a’ gyenge hölgynél.
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„,Védj etek hát, szent istenek!“4 sikolt fel rémültében Lenke. Ek
kor tűzár gyújtja fel az éj fátyolát, ’s az isten égő villáma fényinél össze
remeg a’ bűn ; szörnyű, százszor viszhangozó bömbölés ütközik a’ fül siket 
izmaiba, a’ mennydörgés elállítja a’ vér szokott u ta it: ’s rémesen világo] 
a’ villámsújtott cser Lenke ablaka alatt e’ szörnyű jelenetre. Megtörik a’ 
zsarnok ereje, rémült lelkét iszony szálja meg, ’s kétségbeesetten ordítja: 

„Isten könyörülj rajtam ?“
Kábultából erős ütés rázza őt fel. Felnéz, ’s Lenke helyett, Dezső 

vad szemei tükrözik vissza rémült tekintetét.
„„Temetőd főidén jársz zsarnok!““ hangzék Dezső ajkairól.
A’ zsarnok körülnéz, — figyel, — a’ vihar elcsillapult, — most 

fellángol újra keble bátorsága: egyes embertől ő még nem rettegett.
„Rajta gazfi, vágj urad ellen ! és lakolj!“ ’s kardot húzva kürtébe fú. 
Néhány perczig víttak. Egyszerre megtelik fegyveresekkel a’ szoba. 

Dezső keze hátra köttetik, s hidegen morgá a’ zsarnok:
,,E’ felségsértő ebbel, el a’ legmélyebb tömlöczbe!“
Ekkor leégett a’ cser. Kün elsötétült minden. Az éj kormos lett, 

mint a’ pokol ’s rémesen kongá a’ messze toronyóra az éjfélt.
(Vége köv.) CS. P.

A' HOLD ELEGIÁJA.
(1847).

Mért vagyok én a’ hold ? isten mit vétettem,
Hogy a’ legnyomorúbb lénnyé tettél engem?
Inkább volnék a’ föld utósó szolgája ,
Mint az égen az éj ragyogó királya,
Inkább járnék ott lenn koldus bocskorában,
Mint itt járok ezüst sarkantyús csizmában,
Inkább színám lenn a’ csapszékek borszagát,
Mint itt fenn a’ csillagvirágok illatát.
Oh mellyik jó lélek ne szánná sorsomat?
Minden kutya , minden poéta megugat.
’S ezek a’ tollrágó, versgyártó pimaszok,
Kiknek nem a’ szíve, csak a’ füle mozog,
Azt hiszik, hogy velők én egy követ fújok, 
Rokonérzelemből hogy velők busúlok.
Sápadt vagyok , de nem ám a’ fájdalomtól ,
Hanem a’ méregtől, a’ melly torkomon dúl.
Hogy ekkép komáznak én velem e’ ficzkók,
Mintha együtt vernénk a’ csürhére disznót. 
Néha-néha jön egy az igazijából,
Egy kipattant szikra isten homlokából.
Egy valódi költő ’s dala hallatára 
Keblemet megtölti a’ gyönyörnek árja;
Csakhogy, csakhogy a’ míg jön egy illyen dalnok, 
Addig hány keserves nyávogást nem hallok!
Efféle mákvirág minden bokorban nő ,
Nincs ezekre soha, nincs sovány esztendő.
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Minden este félve kezdem utazásom í 
Hol akad meg fülem ollyan nyikorgáson?
Ahol n i , ott is egy! hogyan terpeszkedik,
Mint meghányj a-veti parasztlőcs kezeit.
Mintha el akarná messze hajítani ,
Talán mert markába nincs mit szorítani ?
’S úgy megsóhajtoz, mint a’ kárvallott czigány,
Az erek is csak úgy dagadnak a’ nyakán,
’S mit össze nem beszél! ’s váltig engem kérdez,
’S kér hogy tekintsek be a’ szeretőjéhez.
Jól van , betekintek. H át öcsém, a’ Ju tka 
Épen most búvik be a’ kemenczelyukba,
Sült kolompért szed k i , pofázza befelé.
Megégette száját, mert hirtelen nyélé.
Jaj be gyönyörűen rántja félre a rczá t!
Ez a’ bájos orcza épen méltó hozzád. —
Megmondtam, a’ minek nem tudása gyötrött,
Most menj a’ pokolba, vigyen el az ördög!

PETŐFI SÁNDOR.

MAGYARORSZÁG 1848-ban.
Megint független és szabad vagy 
Oh én im ádott, szép hazám !
H o l, hol van a’ szó , hol van a’ d a l,
Melly elzenghesse igazán ,
Hogy független vagy és szabad vagy, én hazám !
Hadd csókolom, hadd csókolom le 
Szent kezedről a’ sebet;
Mit százados békók ütöttek,
Hadd csókolom meg a’ helyet,
Míg kezeden, míg lábadon nem heged.
Vérző szívednek nyílt sebébe 
Engedd, tegyem be ujjamat,
Hogy feltámadásodban higyjem 
Saját feltámadásomat,
Hogy a’ mit látok, nem álom, nem ámulat!
Mit nemzedékről nemzedékre 
Vártunk, remény ’s hitünk v a la :
Eljött a’ nagy nap valabára,
Eljött a’ nagy nap ’s általa 
Ápáink elfolyt vérének váltságdíja !

Független és szabad vagy ú jra ,
Mint hozzád illik, én hazám!
Nagy és dicső leendesz ism ét,
Nagyobb, mint voltál hajdanán,
Oh szív, oh szív meg ne repedj a’ kéj m ián!

Nagyobb ’s dicsőbb, mint ők valának ,
A ’ Mátyások és Lajosok, —
Mert szabadságod biztoséka,
Nem kiváltság, nem zsoldosok,
De a’ szabad  n é p  mil l iója  lenni fog.



Lászlót kezembe! hadd vigyem szét 
Feltámadásod szent hírét!
Lantot nekem , hadd énekeljem,
Hadd énekeljem hazaszét
Mint szent ^solosmát, diadalmad énekét!

GARAY JÁNOS.

ELÉBB REFORM , AZUTÁN NŐEMANCIPATIO.
Ki van mondva a’ szabadság, testvériség, egyenlőség elve. Következetes

ségből szóba hozatik a’ nők emancipatiója, hol komolyan, hol gúnyból. Mind 
kettőnek örvendünk.

Természetes, hogy szabadságra vágynak a’ nők is , hogy vad önkénynek 
tekintik, ha a’ törvény száraz szavakkal kimondja örök kiskorúságokat — de 
aligha Magyarország hölgyei az emancipationak most még jobb hasznát tudnák 
venni, mint a’ bécsi szomszédok.

Gyermekek vagyunk, kiskorúak nemcsak a’ törvény, hanem a’ szellem 
itélőszéke előtt. Kisszerű önérdektől menekülni még nem tudunk, külsőségek
ben keressük a’ szabadságot.

Lelkesednek nehányan közülünk, ’s a’ halálra fáradt Kossuthnak april 
15-kén a’ zápor daczára, hosszasan mondják el hálájokat, hogy „özvegyen nem
maradtak“ ............. egy lelkes éljen nöajakról a’ tömegben többet ért ezen ön-
zés-sugalta imánál.

Lelkesedünk ú jra , ’s már-már felcsapunk a’ nemzetőrökkel, amazon-se
regről álmodozunk......... gyönyörű carricaturákra adunk alkalmat.

Harmadszor lelkesedünk , ’s im a’ „B rüder, Kameraden! !“ számára fe
hér zászlót hímezünk......... bár Bécsben ne hagyta volna a’ küldöttség.

Ne igy , hazám hölgyei! kaczérkodni a’ szabadsággal nem szabad, azt 
magára ölteni, mert divat, mert jól á ll, szentségtörés — de kötelessége min
denkinek magát arra képessé tenni, hogy e’ szent szó értelmét egész nagysze
rűségében felfoghassa.

A ’ szellemi szabadság megtenni maga gyümölcsét annak idejében a’ tá r
sasági viszonyokban is. Szabadítsuk fel a’ szellemet közöttünk — erre nem kell 
törvény , nem kegyelem — reformáljuk önmagunkat.

Erény, lelki erő, szellemi kifejlődés, nélkülözhetése a’ lélektörpítő fény- 
üzési semmiségeknek, fogékonyság a’ nagy eszmék felfogására, kitartás ott, hol 
nagyszerű dolgok forognak kérdésben — ezt tűzzük ki czélul, erre törekedjünk. 
Bálványozott bábok voltunk, legyünk emberekké. Legyünk érdemesek arra, 
hogy társaiknak nevezzenek a’ forradalom fiai. Minden nő, kinek testvére, ked
vese, férje van, tegyen úgy mint Petőfiné, nyújtsa oda elszántsággal kedvelné
nek a ’ kardot ’s ébressze benne azon erős h ite t, hogy nem gyámoltalan hölgyet 
hagy honn, hanem erőslelkü nőt, kit a’ vész órája készen talál.

Hatalmas téren áll a’ nő, ha felfogja helyzete egész fontosságát. Kezében 
a’ jövő nemzedék. A ’ magánkörben , a’ családi élet oltáránál erélyesen állni, 
kötelességét mint honleány , mint nő , mint anya lelkiismeretesen betölteni, ez 
most feladata. Itt, nem a’ nyilvánosság mezején vetheti le magáról a’ kiskorúság 
bélyegét, mellyet eddig nem állása a’ polgári társaságban , hanem gyávasága 
tűzött rá , *s ferde neveltetése. — Igen, ferde neveltetése !

Értsétek meg jól a’ kor in tését, ti anyák, neveljétek leányaitokat úgy, 
hogy megfeleljenek a’ forradalom igényeinek. A ’ forradalom embereket követel. 
Neveljétek leányaitokat emberekké, nem pedig ephemer, minél hamarább f<?ij- 
hez-adandó lényekké , mintha a’ n ő , hasonlóan a’ lepkéhez, elérte volna ren
deltetése végczélját, mikor a’ pártát leoldják fejéről. — — Az élet hosszú, a’
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leányból anya lesz , honpolgárok anyja , ’s a’ haza számot kér tőle fiaiért. — 
Anyák! emberekké neveljétek a’ hon leányait. Azért :

1) Vegyétek ki rögtön leányaitokat a’ gouvernante-k kezei közül. Saját 
szemeitekkel ői’ködjetek a’ hon kincsei felett.

2) Adjatok leányaitoknak lelkes nemzeti tanítókat, kik a’ tudománynyal 
együtt szilárd elveket ’s hazaszeretetei oltsanak sziveikbe.

8 ) Mellőzzétek a’ zongorát, ezt a’ lélekölő idővesztegetést, mellyet félre 
dob az eszes lány, mihelyt férjhez ment. Tanuljon helyette dallani. Égi aján
dékul adá nekünk teremtőnk a’ hangot, hogy legyen tolmácsa lelkünk érzelmei
nek o tt, hol a’ nyelv ezt tenni nem bírja.

4) Fordítsatok több időt a’ tudományokra. — Történet, ez adhat egyedül 
szélesebb világnézeteket, ez ragad ki bennünket a’ köznapiasság kisszerű köré
ből. — Erkölcstan tanítsa a’ leányt jót rosztól megkülönböztetni, hogy meg
győződésből kövesse az erény útját , ne csak sejtelemből.

5) Tanitassátok röviden az egészségtant; igy megelőzitek mind azon un
tató gyengélkedéseket ’s szeszélyeket, mellyeknek annyian áldozzák fel család - 
jok boldogságát.

6 ) Végre ne pazarolja többé leány idejét hasztalan női munkákra, ezek 
által jelleme csak silányul. Tanuljon varrni fehérneműt, ruhát — ha kell — de 
ne kössön sapkákat, dohány-zacskókat, hogy aztán ajándékival az üres arszlán- 
sereg kérkedjék.

így reformáljuk leánykáink tanuló-termét. Magunk pedig rontsuk le kö
rültünk a’ hamis istenek o ltá ra it, mellyeken áldoztunk. Legyünk egyszerűek, 
nemesek szívben és külsőnkben: szakasszak szét a’ convenienz-szőtte üres vi
szonyokat — keressünk szellemi élvezetet, keressük a’ kitűnő elméket, kiknek 
ragyogó észfáklyája nappalra derítheti lelkünk homályát.

A ’ forradalom kiemelte újainkat a’ köznapiasság sülyesztö porából. Messze 
haladtak a’ fiatal sasok, merész reptökben megközelítik az ideált. Legyünk 
ébren, polgártársnéim! a’ kor rohanó gyorsasággal változtatja át az életet, el
maradnunk nem szabad, nem lehet. Előre, hazám leányai, fejlődjünk, szilár
duljunk, hadd legyen valóság a’ három szent szó: egyenlőség, testvériség, sza
badság ! *)

NEMZETI SZÍNHÁZ.
„ D a r l i n g t o n  R i c h a r d “, drama 4 felv.
Forradalmi időben Párizsban még a’ claqueurs-ök sem tapsolnak.
H át még mi, kiknek a’ forradalom egy olly édes, még soha nem érzett 

állapot vo lt, mint az e l s ő  s z e r e l e m ,  melly tigrist és bárányt teremt az em
berből egy varázscsattanásra, — (belőlünk, mert nagykoruabbak vagyunk — 
arszlánok és birkák levének) mi elragadtatva a’ szabadságnak csiklandó szel- 
lemölelésitől, karjaiban töltöttünk éjt ’s napot, feledkeztünk minden más gyö
nyörről , m ulatságról, baj , kéj és — színházi b írálatró l, szívtuk az éltető és 
lelkesítő csókokat, mellyre egy haldokló nemzet sírja széléről a’ csatapiarcz kö
zepére kelt, gyülekeztünk a’ zászló alá, mellyet a’ magyarok istene lobogtatott, 
még pedig annyi ’s olly nagy szerencsével, hogy nemcsak polgárhalottunk nem 
volt, hanem parasoljaink segítségével még a’ szeplő ellen is védelmeztük magunkat.

Kérdem e’ szerint, csoda-e, ha a’ „Hunyadi János“ dráma-féle bírálatá
val a d ó s a k  m a r a d t u n k ,  többszöri történet e z , kivált azon időből, mikor 
még n e m e s  e m b e r e k  i s  v o l t u n k .

Nem tudom e’ pillanatban, az a d ó s s á g  v a g y  n e m e s s é g  emlékezete 
pirított-e el inkább ? !

*) Legyen üdvözölve a’ tisztelt polgártársnő jóakaratáért, mi azonban kény
telenek vagyunk kimondani: hogy a’ nőnevelés ügyében a’ statusé az első lépés. Re
méljük : hogy e’ tárgyat a’ nőclubbi viták bővebben ki fogják fejteni. Szer k.
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A ’ szabadság érzete minden rend és rang közepett hatalmas emeltyűje a’ 
becsületességnek; illyenkor a’ pénztárak megvizsgáltatnak, ’s ellenőrség alá vé
tetnek — a’ tisztviselő nem lophat; a’ szegény kenyeret kap,  most kenyerét, 
és nem a’ hátát s ó z z á k  meg, és ő nem l op; a’ gazdagtól a’ f ö l ö s l e g e s  
földet elszántják, ’s rögtön megszűnt két vétke, nem dúsgazdag többé, és nem 
fukar — sőt ha még teszi magát, mintha nem is haragudnék, erénye is van:  
ő n a g y l e l k ű !

A ’ szabadság hatalmas emeltyű arra i s , hogy adósságunkat megfizessük 
— a’ bécsieknek még, látszik, nincs teljes szabadságuk, mert ezt mással akar
ják  tétetni.

Az a d ó s s á g  kellemetlenül hangzó szó, kivált ha fizetni kell. A ’ f i z e 
t é s  már szépen cseng, e’ szót őseink csinálták, kik c s e n g ő  é r c z c z e l  és 
nem suhogó p a p i r o s s a l  fizettek, a’ mikor t. i. — fizettek!

Most adósságot fizetni már papirossal is lehet, könnyű dolognak látszik 
s mégis nehezen teszi az ember, azért há t, mert olly nehéz és ritka , vegyétek 

jó olvasóim e’ színi referadot kellő curiositással, mert ím én ezzel a’ publicum- 
nak t a r t o z á s o m a t  f i z e t e m  le.

Ok hogy eddig ezt nem tevém, mert a’ békés idők d o m in o #)-ját leöltve, 
blouseba öltöztem, ’s egy alvinczival kezemben istrázsáltam a’ széna-magazi-
n u m b a n ..............a’ száraz fűnek scandinaviai gőzéből nehány eredeti műnek,
mellynek halála az én toliam hegyét terhelte, árnyéka rémesen fellebegett előt
tem könnyenoszló gőzsugarakban. Beati qui in d o m i n o  moriuntur !

Éjfél volt, de engem a’ meggyilkoltaknak lelkei, oh ezer szerencse, nem 
ijesztgettek, minthogy ezen müvekben l é l e k  életökben sem vala.

De miután immár a’ magyarnak s z é n á j a  úgy a’ hogy r e n d é n  van, 
nem strázsálok többé a’ magazinumban.

Megjelenek újra régi fegyveremmel az Életképek v e r e s  borítéka közt.
Hűtlenül elhagyott régi r o v a t o m  üdvözöllek!
Bánatodban f o g y t á l - e  el? mióta nem láttalak -— vagy éh és szomjad 

fogyasztott e l , mint echot a’ Nárcisz szerelme, mert nem volt ugy-e, ki úgy 
tömjön sok csörgő herőczével, mint én — nem volt ugy-e, ki annyi vizzel itas
son , mint én — téged édesem.

Igaz, te is sok jót tevéi velem, fölszámíthatlan a’ negativ haszon, mellyre 
általad ju tottam , mi gyakran valék veled elfoglalva annyira, hogy e b é d k e -  
z é s r  e sem engedtél időt, és én lapos zsebem oltárán imádtalak !.........

De szakítsuk meg boldog pásztori óránkat — epekedés és a’ sok üres be
széd a’ jelen életteljes időkben igen unalmas két fajt képvisel, t.i. a’ holdvilági 
andalgót és a’ táblabirót, az első guitarret és sóhajokat, a’ másik csézát és kas
télyt emleget.

Minden enyészetnek indul, ha az idők szelleme rajt túlszárnyalva, az élet 
friss lemezét róla levoná.

Minden, mi a' fejlésre lelket vagy elegendő életnedvet magában már nem 
rejt, — elhervad, mint például a’ rózsa és a’ táblabiró.

A’ francziák political élete egy lépést tőn ismét előre , a’ társadalom 
utána nyomul, ’s mi eddig új és dicső volt, avítt és értéktelen jelenben. A ’ szín
házakban modern és antik szellemű daraboknak a’ közönség ásítása egyiránt 
sírját nyitja meg.

A ’ publicum , mellynek a’ jelen életviszonyok olly pezsgőn , olly vidoran 
tűnnek föl szeme elé, mellyek közepette nem mint értetlen bámuló, hanem té- 
nyezöképen áll, színházában az életet a’ jelent akarja összeolvasztott egységé
ben lá tn i, — régiség-cabineteknek látogatása csak bizonyos melancholicus per- 
ezekben és alkonyaikor érdekes.

*) No csak mondd ki nyíltan, hogy te voltála’ mi kis D o m i n ó n k  — kit sze
rény rejtekéböl napvilágra szólított mart. 15-dike. S z e r k.
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Ponsard „Lucretiája“ — kénes és mozgalmas kebellállapotának, hatás 
nélküli, — még a’ fizetett markok tapsait is csak akkor hallani, ha a’ költői 
lélek által elősejtett kor szózata nyilvánul valamellyik mondásban.

És ha mind hamvval hintett, czopfos darabokat tálalna föl hosszabb időre 
a’ repertoir a’ franczia publicumnak , elhidegülése a’ színművészet irányában, 
káros hatással lehetne, valamint a’ színművészet becslenné válnék a’ közönségre 
nézve. A ’ színház igen jó iskola, fogékony tanítványokat nevel, mert nem mo- 
delles rendszerrel tanít.

Azon drám aírók, kik eddig a’ cselekvény, a’ darab meséjében gondolták 
teljes tökéletességben helyezve lenni a’ vonzó érdeket, jó tanúságot vehetnek 
a’ publicumnak forradalmi időkben különös kitetszően látható raüizletéről, te
remtő erejének illyenkor a’ legjobb irányiskola adatik.

A’ népet lélekálmából rázkódtatja fői a forradalom.
’S a’ forradalom előbb teremt egy új világot, mint isten azt a’ chaosból 

előállítá.
Mind azon titkos erők , mellyek észrevétlenül vesztek el a’ társadalom 

rétegei közt, illyenkor óriási hatalommal fejlenek föl.
És ha a’ művészetnek egyenlépésü haladása nem lenne az idő szellemével, 

glóriáját vesztené el, ’s el vele a’ hatást, mellyet a’ nép lélekországára terern- 
tőleg gyakorlott.

A ’ szabadság szellemi világosságot fejleszt, a’ lángész , ha eddig ködfá- 
tyolképekkel borongott el csak nehány avatottabb lelkeken, most ezerektöl ér
tetik meg ’s hivatásának a’ legdicsőségesb tér nyílik.

Az ujabbi idők magasztosabb képet adtak az életnek, — drámánknak, ha 
részvéttel akar találkozni, ez életet kell visszatükröznie. A ’ teremtő léleknek 
gazdag forrás nyiladozik,’s annál könnyebb ebből merítenie, minél színvonalosab- 
ban áll az élet az iró szellemi fenségével.

A ’ páholyokból kilengő tricolor ’s a’ szinész mellére függesztett cocárda 
még nem elég a’ korszellemnek szinpadoni életesítésére.

Kajta h iit, kik hivatást éreztek magatokban, Íróasztalaitokhoz, szűk kör, 
az igaz , míg mellette ü ltök , — de ott megteremthetitek a’ gyúpontot, melly, ha 
elég erős , sugárait egy nemzetre áraszthatja el , ’s fénykoré vei világot ölelhet!

Színházunk látogatatlanságának okát a’ fentebbiekben találom. A’ részvé
tet fölmelegíteni, ’s a’ lelkesülést újra kellő fokra emelni — drámaíróinknak 
lenne hivatása.

,,Darlington Richard“ political ’s társadalmi életünknek (a’ francziáknál 
ugyan már régecskén megiratott) megközelítő képét ad ja , ’s innen van , hogy 
a’ közönség e’ darabot, noha figyelmét ’/ 2 1 1  óráig vette igénybe, mégis tízsze
resen annyi érdekkel és melegséggel kisérte, mint egyéb lajtántúli Ingomarokat 
és Griseldiseket. Míg viszont a’ múlt vasárnap színpadra került ,,Párbaj mint 
istenítélet“ bohóságai az azelőtt örömében elnyúló karzati publicumot, ha bár 
népéletünkböl és saját históriánkból vétetett is, még csak mosolyra sem fakasztó, 
közönyösséggel nézte végig ezen dárdakopogós minorennis párbajt, lelke ezen 
időkön immár fölismerhetlenül túlszárnyalván.

Ennyit kívántunk mintegy előleges jegyzékbe tenni a’ közönség mostani 
műgustusáról.

Soha szerencsésben szinpadosított regényt nem láttunk Dumas jelen drá
májánál.

A ’ magyar feuilletonista egy aprócska witzért nagyokat hazudott, mint 
a’ chinai birodalom.

A ’ franczia dramamesteremberek nagy serege lélektani következetességet, 
jellemet föláldoz, egyetlen hatásos jelenetért, összegombolyitja a’ csomót nagy- 
gyá, mint egy alpesi lavina — ’s úgy széllyeldurrantja egy vakon töltött pisz
to lly a l , hogy a’ nézőnek szeme szája tele lesz vele.
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A’ magyar dialogkínzó, mielőtt még meséje lenne, előre megcsinálja a’ 
jellem eket, egy nemeskeblü, egy intricus , egy zsarnok apa, egy galambbegvü 
hölgy, és ezekhez hozzáadván még egy zsinóros hajdút, összekeveri — és kész 
— e g y  p á r  s a r k a n t y ú s  c s i z m a !

Dumas, úgy látszik, jelen müvében sem tőlünk, sem a’ franczia puffoga- 
tóktól nem tanult.

Nála minden személynek színe, húsa és vére kedves vonzó külsejű, a’ 
nélkül, hogy egyik is f e s t e n é  magát.

Az ö müvében is van m e n t ő  (M o v r a y ,  — pardon: Movrai) de ennek 
tettei ’s megjelenései nem ollyan dróton ide ’s oda rángatott kiszámolások , mi
ként a’ mi eposunk tátosai és bizonyos „K ét anya gyermeke“ -féle marquis-k.

A ’ cselekvény egyszerűen folyik le szemeink e lő tt, mint az órafövény, és 
mégis volt-e figvelmünknek csak egy szála is valamellyik páholybeli szépséghez, 
vagy akár Kirchlechner magyar phantasiájához kötve?

Darlington Richard jelleme, melly ollv nehéz ’s kivitelben szinte lehet- 
lennek látszó , és van-e csak legkisebb árnyalatában is egy félrelépés, Richard 
előttünk születik, életének nagy könyve egészen fólnyitva előttünk, ’s van-e egy 
la p , mellyet az egész mű csonkítása nélkül kitépni lehetne.

És Janka, a’ nők remeke, kinek szerelme szinte csodával határos és mégis 
olly természetesnek látszik, olly következetes , hogy máskép nem is gondolhat
juk , ott szemünk előtt dobja le Richard ez angyalt az erkélyről ’s mégis azon 
perczben találkozott egy pár nő a’ földszinten, kik az erkélyrovatkában főkötö 
alá utódokul ajánlkoztak.

Richard a’ nagyravágyásában égretörő cser, Janka a’ repkény, melly 
futna föl rajta a’ cser szerelmének viruló koronáját megosztani, — de a’ cser, a’ 
repkény életnedvét növekedésére szívja el, mindig magasbra hajt, a’ zöldelő 
rejikény pedig gyökében szakad meg.

Lendvai parthie-ja minden point-jét a’ legremekebbül vitte keresztül, — 
szavallatában néhol kissé hadart, de ez bizonynyal — a’ darab hosszú lévén— 
egy kis oeconomiából történt. Lendvainé egyetlen művésznőnk, de hogy Jankát 
Komlósi Idánál, ki bájos egyéniségét egészen beleolvasztá e’ szerepbe, jobban 
adja, azon bátran kétkedhetünk.Mennyi édes van az ő szerelmében,milly égető 
kín fájdalmában ’s mennyi részvétgerjesztö szenvedésében , mint a’ puszta sík
ság árvalányhaját úgy tépi őt szét izenként a’ sorsnak vad szele. Komlósi Ida 
polgártársnő ma minden örömünk mellett könnyeket lopott szemeinkből.

Egressi és Szentpéteri szinte remekeltek.
Lendvai nagy tapssal — de k is  jövedelemmel jutalmaztatott.
Ki élvezni akar — úgy hisszük — a’ másodszori előadást meglátogatandja.

BULYOVSZKI GYULA.

EGY SZÉP TAVASZNAPOM.
B u d a ,  april 29-kén 1848.

Az idő olly igen szép, olly kellemes a’ reggel,minő csak tavaszszal lehet. 
A’ Gellérthegy kopasz fejét csókolják a’ tavaszi terhes napsugarak, mint az ősz 
nagyapa tar homlokát a’ férje öléből szüléihez visszatért leány.

Milly szép tavaszban a’ természet; milly édes annak lehellete.
Egv varázs szerelmi lánczon füge az egész teremtett világ.O«/ O ö  O
Az agg Dunában szerelemhabok hömpölyögnek; a’ habokban szerelmes 

halak viczkándoznak. A ’ lángszerelmü nap sorban csókolja a’Duna tündér hab
leányait, míg végre szerelemittasan a’ viz mélységébe nyugodni száll.

Künn a’ kis virágok egymásra hajolnak, és titkos szövetséget suttognak 
ajkaik. Titkaikat a’ hamis szellők lopva hallgatják k i, ’s szűz kebleikbe bepil
lantanak a’ csalfa napsugarak. Ki h inné: holnap már halványulni fog a’ kis vi
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r á g ; fejéről eltűnik a’ jóillatu olaj ; gyönge szirmait nem jön letörni a’ szűz 
leányka; a’ kis méh haragosan döngicsél tova fölötte; a’ himes lepke nem üt 
rajta többé kéjtanyát. A ’ kis virág bepillantott a’ mennyországba, ’s életébe 
fog kerülni a’ szerelem üdve; — a’ kis virág — anyává lett.

így adózik minden a’ szerelemnek e’ földön, elkezdve a’ kis porszemtől, 
fel az óriás havasokig, — növények és állatok, minden, a’ mi é l, a’ földben 
és a’ föld felett.

Csak egy van, melly a’ szerelemnek nem esik áldozatul soha; melly min
den szerelemnek teremtője, melly minden szerelmi kéjben osztozik, melly a’ 
föld szerelmes növényleányait rendre csókolja, ’s mint egy telhetlen lepke egyik 
virágról a’ másikra lebben; ’s mikor szerelmeseit elbervasztá— bánatában elbuj- 
dosik; és ez a’ nap.

Az istenség szeme vagy te , oh n ap , a’ teremtés lángszelleme mosolyog 
belőled, mint a’ szeplőtelen lélek az ártatlan lányka szemeiből.

Milly végetlen szerelem honolhat tinálatok, ott az égben, hol te lakozol!
Ülly kedves a’ föld, mikor te tűzcsókjaiddal elborítod: keblünk alig birja 

lélekzettel e’ kéjt; szemeink a’ fény előtt összehuzódnak; ’s épen mert erőnkön 
fölül rakod reánk az égi szerelem lánczait: azért hervadunk olly hirtelen.

De bár elhervadunk szerelmed tüzében: tavaszodat örömmel üdvözöljük: 
mert dicsőbb egy rövid meleg nap szerelemben, mint egy hideg örök é le t , sze
relem nélkül.

Te megnyitod a’ föld kebelét; zöld bársony-övvel ékesíted fel az élet 
menyasszonyát, és úgy vezeted be a’ természet szentegyházába, hogy eljegyezd 
magadnak mindenható szerelmeddel. Szerelmed magjából egy szem sem vesz el 
hasztalan, habár a’ mogorva sziklák fejére esnék is ; még ott is puha mohokat 
teremt az.

Nem csoda, ha téged leborulva imádnak a’ természet egyszerű gyermekei.
Én is gyakran imádtalak már , mikor a’ hegytetőn arczomra ragyogtak 

kelő sugáraid.
Sohasem felejtem el ama’ reggelt, mellyben leborultam előtted a’ bérezek 

tetőjén. Akkor egyszer tündöklő fényben fordítád felém mosolygó arezodat.
Oh na p , mondd meg nekem, miért jársz mindig borongva fejem fölött, ki 

téged olly kimondhatlanul szeretlek ?
Hányszor mondtam dalt neked, magánosán kün a’ mezőkön ; hányszor 

ejtél káprázó foltokat szemembe , midőn szeretettel arezodra tekintettem !
Vagy hasonló volnál te is a’ föld leányaihoz, kik az igazán szerető ke

belt számba sem veszik, hanem csapodárok ölébe vetik a’ legdrágább üdvöt, 
iíju lelkűket?

Milly aranyfényben derengsz azok fö lö tt, kiknek eszökbe sem jutsz soha; 
kik nem mennek elibéd örömüdvözlettel a’ hegyekre, midőn fölkelsz , — nem 
kisérnek sóvár szemekkel, midőn leáldozol; kik zárt palotákban élvezik az 
aranykalászokat, mellyeket számukra érlelsz , — ’s Ízlelik a’ szőlő gyöngyeit, 
mellyeket a’ venyigéből varázs tűzveszsződdel kicsalsz ?

Oh balga é n , hogy ellened panaszt emelek!
Avagy nem egyformán mosolyogsz-e te minden gyermekedre? És tehetsz- 

e róla, hogy az emberek ködfátyollal zárkóznak el tőled? Én jól tudom, hogy 
a* felhők fölött is szelíden mosolyogsz; midőn a’ haragos villámokat öszvesze- 
ded, és farkaikból tündér szivárványkarikát fonsz, hogy megvigasztalj bennünket.

Te szentegyházzá teszed a’föld téréit: mikor fölkelsz szép tiszta reggelen; 
midőn vihar után a’ sötét felhő keblét megrepeszted, hogy csókot adhass gyerme
keidnek; ’s mikor leáldozván biborszegélylyel hímzedbe a’tornyos felhők fodrait.

Olly fölséges.vagy te , oh nap,  napja a’ tavasznak, mindenható költészete 
a’ mennyországnak , hogy ha száz óriás lelkünk volna, és abban ezer meg ezer 
csodaszellem születnék i s , mégsem foghatnék meg a’ te végetlen dicsőségedet!
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Sugáraid világborító tengerében ki számlálhatná meg drága gyöngyeidet?
Mik a’ föld gyémántjai azokhoz képest ? — csak halvány hideg fények.
A ’ te fényedet nem törik meg a’ viharok , nem emésztik meg a’ villám- 

czikázó fellegek. Még a’ haragos felhőket is mosolyra bírja szelid tekinteted, 
midőn szivárványajkaiddal végig csókolod barna homlokukat.

’S minél haragosabb a’ felhő, annál mosolygóbb a’ szivárvány rajta.
Midőn az álmát lefúja szememről az ablakomon megtört szürkület: fölme

gyek a’ hegygerinczek chorusába, hogy alleluját mondjak csirkadó fényednek.
Minden nyugszik, csöndesen, hallgatagon.
A’ nyújtózkodó bérezek fejéről fel-felgomolyog egy halvány párafüst sza

kadt köntöse.
A ’ hálatömjén füstjei.
Keblem kitágul az illatos légtől; fedetlen fejemet bebalzsamozzák harmat- 

csöppeid.
Alant a’ völgyben fehér lepelt vonva őrködik az éj angyala a’ szunnyadók 

álmai fölött.
Kilopództam az én szerelmesemtől, és álomban hagyám ő t , édes szender- 

gésü álomban; kis gyermekem nyakára fűzé gyönge karja it, hogy alig tudók 
megválni alvó szenteimtől.

Kijövék a’ te templomodba, hogy alleluját mondjak neked, világboldo- 
gitó napkelet.

Hagyd nyugodni az én kedvesimet szelid álomban , reggeli fény ; az anya 
sokat virasztott, midőn anyává szentelék az égi szellemek; a’ kisdednek aludnia 
kell, hogy ébredése korán ne legyen. Majd ha felnő, és gyönge térdei megerő
södnek, nem mulasztom el hozzád kivezetni, hogy szeressen téged, ki minden 
szeretetnek forrása vagy.

Az apa üdvözölni jö tt téged, oh nap, ki boldogságának napja vagy!
I t t  a’ hegyormon állok , keletre fordított arczczal, méla ábrándokba me

rülve, és lesem a’ ki villanó sugarakat.
Lelkem elbolyong a’ messzeségbe, a* merre csak a’ gondolatok szárnya 

m egy; csillagoktól csillagokhoz , hegytetőkről a’ völgyekre ; a’ zöld mezőről a 
ködös város tornyaira, és beszáll a’ kis hajlékba, hol kedveseim álmai fölött 
imádságba mélyed és megpihen.

Kinek szerető nője van-, és kedves gyermeke, az jöjön fel hozzám , a’ 
hegytetőre: hogy velem ünnepeljen.

Mert arra kétszer fog mosolyogni a’ napkelet: először a’ természet napjá
ban, itt az isten ege alatt; és másodszor otthon, tanyáján, a’ kedves gyermek 
és szerető nő ébredő szemében.

Istenem , mi gyermekiesen ártatlan a’ valódi üdv!
A’ harmatos pázsitot megsimogatjuk, a’ virágot keblünkhez szorítjuk, ’s 

a’ locsogó pataknak kitárjuk szivünk titkait, ha boldogok vagyunk.
Kinek szerelmese v a n : eldalolja annak nevét az erdő süket fáinak, és 

örömszavakkal festi le kedvese szép arczát ’s ártatlan szemeit a’ mező néma 
bokrainak , hogy szinte gyönyörködik benn az echo , és mosolyogva hallgatják 
a’ mezei virágok.

Kinek szerető nője van és kis gyermeke: édesen mereng a’ kis madarak 
fészkei körül; szólongatja az anyagerliczét, melly orrában pehelyt vagy szalma
szálat visz ; dalra fakad a’ liliombokornál, melly kebelébe rejti bimbóit: mintha 
volna a’ liliom az ő szerelmese, és a’ bimbók az ő gyermekei.

Uram , ne adj a’ boldogságnak aranyat és fényt, mint megannyi kísértő 
csábot és hideg bálványokat: hanem adj az embernek romlatlan szivet, teljeset 
szerelemmel; adj napot, szerelemsugárzót; adj kedves szende lányt, hűséges 
szerelmüt; adj szerető nőt, szelid ártatlanságut, mint az angyal, ki a’jók imáját 
viszi mennyedbe fö l; adj házainkban á ldást, szerelmünk virágainak terméke
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nyítő tavaszt; adj családi kört, végetlen boldogságnak mennyországát e’ földön! 
Amen.

így imádkozám minden reggelen, fölkelted e lő tt, oh lángszerelmű nap ! 
Ezt éneklék velem a’ kis m adarak, csicseregvén szerelmükben , a’ készülő csa
ládi fészek fölött.

így imádkozom most is hegyoltárod fölött, csirkadó nap , ki szabad nem
zetem egén mosolyogsz. Fölöttem a’ világszabadság égszinü zászlója terül e l ; 
alattam a’ szőke Duna harsogja a’ nyugoti szabadság dalait messze-messze, hol 
a’ fekete tenger hömpölyög, ’s a’ czédrusok virágoznak.

Előttem nyugszik a’ magyar Budája százados fátyolában a’ szenvedések
nek. Látom óriási sasfészkét a’ nagy magyar királynak, büszke tornyaival, csil
logó érczkapuival és pazar fényével a’ magyar dicsőségnek. Hova lettek büszke 
szarvaid, tornyokkal ékes Budavára? Letörtek azok az iga súlya alatt. Bástyá
idról leroskadtak őrtornyaid, eltűntek a’ párduczos leventék ’s elröpültek a’ da
liák erős sasai: csak egy-egy gyönge gatyásgalamb bujdosik a’ kivakolt falak 
között. — Mogorva arczodtól elfordul a’ szép Duna , melly egykor szeretett ’s 
szemtanúja volt gyásznapjaidnak , elfordul Pest felé , hogy eljegyezze magának 
a’ dúsreményü ifjút, magját és dicsőségét az újjászületett magyarnak 1

Ekép mondám el reggeli imámat Buda renényes csúcsain. És elindulék 
éjszak felé , hogy megtekintsem a’ helyet, hol Attila vára feküdt.

O-Budán valók.
A ttila várát hiába keresém ; udvarát elfoglalá a’ mezők füve, köveiből 

viskókat építének és templomot. *)
Szombati nap vala. Elmentem a’ zsinagógába.
Oily különösnek tetszett előttem fedett fővel lépni be az isten egyházába. 

Gondoltam: csak szokás, ’s belém, a’ gyermekbe más szokást csepegtettek ke
resztyén szülőim.

Sokáig áhitatoskodtam izrael népe között.
Igen , áhitatoskodtam, mint jó keresztyénhez illik, ki tisztelettel hajol 

meg Mózes ős vallása e lő tt, melly a’ keresztyén vallásnak tisztes szülő anyja; 
ki nem nézi: vájjon a’ templomon ksreszt van-e, vagy kakas, hogy benne 
imádkozhassék; mert az emberiség ismét tiszteli, a’ ki nem zárkózik privilegi
zált falak közé.

Az ómodoru ének hangjai visszavarázsolták lelkemet a’ nagy költő király 
Dávid korába, az egykori választott nép dicső és fénytelen napjaiba. Ott álltam 
a’ jéruzsalemi templom dús mennyezete a la t t ; ott ültem a’ babyloni vizeknél, a ’ 
pazarfényü város függő kertjei mellett ; láttam az agg izraelitákat, hosszú keleti 
talárban és rablánczczal lábaikon ; láttam Judaea bájos hölgyeit nemzeti gyász
ban, epedő túzszemeikkel, Kanaán felé fordulva, — ’s ábrándjaim közepeit 
csak azon vevőm észre m agam at: hogy elkezdőm az elbúsult izraeliéi énekelni: 

,,A ’ n a g y  b ú n a k  és b á n a t n a k  m i a t t a ,
H e g e d ű n k e t  f ü g g e s z t e t t ü k  f ű z f á k r a  **).“

M egvártam: mig a’ szentek szente megnyílt ’s a’ tizparancs két tekertse 
kivétetett.

Szent áhitat fogta el lelkemet, midőn az üldözött nép szent ereklyéjét 
megláttam , melly a’ mienk is , melly az emberiségé , ’s melly az emberi bol
dogságnak talpköve.

Gondolkodám: hogy a’ nép, melly e’ tizparancsot illy ájtatos tiszteletben 
tartja — rósz nem lehet.

Honnan van mégis a’ százados ellenszenv, a’ szűnni nem akaró üldözés?
Nem vallásban fekszik az , barátaim. Másutt gyökerezik e’ rósz.

'’) A’ reformált templom —monda szerint — Attila vára köveiből épült.— K. J.
**) Dávid CXXXVIII. Zsolt.
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Izrael vallása fónséges. Az egy istenség eszméje, korülragyogva Judäea 
költészetétől, mint megannyi karbunkulusoktól, egy olly magasztos h i t , melly 
mindig képes a’ földi embert boldogságban ringatni.

D e, hitem szerint, e’ keleti gyöngyöket meg kell tisztítani a’ sötét száza
dok iszapjaitól. A’ ferde szokásoktól el kell búcsúzni. Magyar földön a’ Jehovát 
magyarul kell imádni. A ’ nagy nemzettestbe testvérileg beleolvadván , le kell 
mondani amaz álpróféták által koholt hamis tan ró l: mintha a’ messiás még 
nem jött volna el. Mert a’ messiás e ljö tt, egész lelki fenségében : nem rég is 
egyengetők az ő útját és hallók a’ ,,hozsána“ kiáltásokat előtte ’s utánna. A ’ 
messiásnak neve: e g y e n l ő s é g ,  s z a b a d s á g ,  t e s t v é r i s é g .

De rajtunk is fekszik egy szent kötelessség terhe , kik keresztyéneknek 
nevezzük m agunkat: kik a’ szabadság szent keresztfája alatt gyűlöletet hirde
tünk azok ellen, kik a’ kereszt alá nem jőnek imádkozni; kik egyedül üdvözítő 
vallást hirdetünk, hogy beszennyezzük a’ kereszten lefolyt m ártyrvért, melly 
az emberiség szabadságáért omlott vala ki.

Hozzd el, uram, hozzánk a’ valódi szabadság, egyenlőség és testvériség 
mennyországát! . . .

Egy az imádkozok közöl, látván, hogy idegen vagyok izraelben , hoz
zám jö tt és nyájasan szólita magyarul; kérdezősködém tőle egyrőlmásról; be
szélgetőnk a’ czerimoniákról, ’s szomorún haliám megjegyzését: hogy mahol
nap istenöket sem imádhatják bátorságban, félvén a’ keresztyének megtámadá
sától. Vigasztalni akarám : de hirtelen Pozsonyra gondoltam.

I tt  ismét önkénytelen elborult lelkem; visszaelmélkedtem a’ századokba, 
’s számlálgatám a’ vallásontotta vért, és kérdezőm: ugyan mikor szűnik meg 
már egymást gyilkolni az isten képére teremtetett ember?

El tőlem sötét képek; a’ tizenkilenczedik század, melly férfivá le t t , és 
elűző a’ jézsuita dajkákat, nem sülyedhet alá többé; — e’ gondolattal kifelé 
indulék, hogy a’ szép természetben fölfrisitsem lankadt lelkemet. Egy attilás 
zsidó mellett lépdelék el, bizalommal megszólitám, ’s kérdéseimre felelt ma
gyarul. Okosan beszélt, benne gyönyörködém. Előhozá, hogy nekik szép kis- 
dedovó intézetök van, ’s kért, hogy tekintsem meg: mert ollyant — ’s ezt 
némi büszkeséggel mondá — még Magyarhonban nem láttam. ’S ott levő kis 
fiának megparancsolá, hogy engem odavezessen.

Örömmel követém a’ kis zsidó fiút a’ kisdedóvó intézet felé.
Egy kis kertben játszva találtam izrael apró nemzedékét , számra mint

egy hatvanat, mind megannyi kis ártatlan angyalt, és tősgyökeres magyar cse
m etét, szépen és tisztán öltözve; vidáman futkostak a’ kert rostélyzata körül; 
némellyek katonás tempóval lépdeltek föl alá.

Kedvem lett volna a’ kedves gyermekeket sorba csókolni.
Majd oktatójok levevő piros hegedűjét a’ lugasról ’s indulót húzott nekik. 

Öröm volt nézni a’ sok mosolygó angyalt, mint igazodtak glédába, ’s indultak 
befelé: A’ teremben két körben rendezett kis karszékeikre letelepedtek. Először 
is egy kis rövid magyar imádságra kulcsolák össze kis kezeiket, azután szépen 
énekeltek, és elkezdődött a’ játék és a’ leczke. Bámulnom kellett okos és értel
mes feleletökön, és játszi kedvökön. Majd Petőfi dalait szavalták, v ag y a’ 
,,szózat“ bymnust énekelték és a’ fóti dalt; majd tánczra kerekedtek, és a’ 
társas kört bámulatos ügyességgel lejtették. Majd testűket gyakorolták birkó
zással, vagy fölváltva daloltak és szavaltak.

Boldog szülők, kik illy intézetbe vihetétek gyermekeiteket #) !
Igen, polgártársaim, Óbudán illy intézet van, melly becsületökre válik ottani 

izraelita polgártársaimnak,kik lelkes kisdedóvójukat a’ müveit lelkű Halasi Ist
ván urat egészen fölhatalmazák gyermekeiknek a’korszellemben illő kiképzésére.

") Az óbudai keresztyének csupán zsidók iránti gyűlöletből megfosztják ez in
tézet jótékonyságától gyermekeiket.
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Ide menjetek azért, ti nyárspolgárok, és piruljatok el, megszégyenülvén 
a’ ti telketeknek törpeségében.

Ekép múlt el egy szép tavasznapom, egyike éltem szebbjeinek , mellynek 
kedves emlékére lelkem húrja még sokszor rezegni fog.

És most egypár komoly szóval zárom be szép tavasznapomat, szólván a’ 
zsidókról és a’ zsidó keresztyénekről.

Én nem mentem a’ zsidókat.
Azokat t. i., a’ kik zsidók.
A ’ zsidók pedig e’ következők:
1) A’ kik ősapjaiktól lehozván ekkorig híven megőrzék az elmének világ- 

talanságát épen úgy mint a’ disznóhus nem evést.
2) A’ kik apjoktól ostobaságon kivül disznóhus-ehetést öröklöttek és hátas 

tarisznyát, meg gyönyörűséges szép német nyelvet, ottfenn Würtenbergben és 
Szászországban ; és lejövén Budapestnek városába ollyképen , hogy nem tud
nák fejőket hova lehajtani; és elszegődtek kellnernek , és cselekvőnek mi nt áz  
uzsorás zsidók, és levének ép ’s egészséges Hausherrek, kiknek roppant há
zaik nőnek vala ki Pest városának közepéből, valamintségesen erdőben a’ 
gomba.

Ezen disznóhusevő zsidók igen nagy mesterek a’ magyarok elleni sim- 
fólésben — csupa kajánságból és czudar hálátlanságból. És gyűlölik az ö mó- 
zesvallásu collegáikat, és elvesztenék őket egy kanál vízben — azt mondván, 
hogy zsidók.

Ugyan édes H err Y etterek, kik a’ zsíros Magyarországban meghíztatok, 
miként Szalontán a’ mangalicza, — mért vagytok ti olly istentelenek?

Ti megeszitek a’ röfós kolbászt, keresztet is vettek nagy hasatokra — 
hogy lennétek keresztyének : de a’ ti tetteitek gonoszságával felülmúljátok a’ 
zsidót, és szivetek álnokságával meghaladjátok a’ farizeust.

Mégis azt kiáltjátok a ’ zsidónak: „feszítsd meg!“
Bizony, bizony mondom nektek: hasonlatosak vagytok a’ latorhoz, a’ 

ki függ vala balkéz felül : mig a’ zsidóknak jobbkéz felül ezt mondja a’ megfe
szített hazafiság: „Ma velem lesztek a’ paradicsomban!“

KOLMÁR JÓZSEF.

KOLOZSVÁR, april 26-kán 1848.
önnek , polgártárs, nagyon rósz javitnoka van, sok szót elkeresztel; azért 

szíveskedjék minapi levelemben Bánfi Ignácz helyett ,,Bánfi Jánost“ anababti- 
aálni; „ b í r ó k “ helyett pedig: bárók-at tenni.

És már nézzünk szét Kolozsvárt és a’ hazában.
K o l o z s v á r t  a’ napokban sok ünnep volt; a’ többek között volt a’Jézus 

feltámadása ünnepe , azaz : husvét. — Az ünnepeken mulatni szokás, úgy itt is 
mulattak kúlönféleképen. — Az ujonan alakult őrsereg vadász-osztálya három 
kakast vitt a’ mezőre ’s ezen szegény állatokat tűzte ki czélul; ’s 2 0 0  lövésre 
csakugyan el is ejtették ; a’ svábok mégis bátrabbak voltak , mert csak heten
mentek...... egy nyulra. —  A’ kakas hasznos állat; — ott, hol torony nincs, ku-
korikolja, hogy hányat ütött volna az óra, ha volna; de „czélnak“ haszontalan, 
mivel repdes , — ’s igy  kínozni . . . .  embertelenség. Még a’ persa költő meg
mondotta volt: -vr , / . 1 ■> CJL .  ! •  , , • • /»/ •Ne bántsd a férgét, hisz neki is faj,

Élni neki is olly szép, mint neked. —
Azonban én nem zavarom senki időtöltését. Domitianus légyen kezdette ’s em
beren végezte időtöltését; a’ vadász-sereg kakason kezdette, ’s majd végzi
^egeshetik a’ ........ muszkákon s így jo
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2  5-kén estve a’ város fényesen ki volt világítva. . . .  6  felsége a’ fejedelem 
születése napjára. — Más nap a’ kormányzó vezérlete alatt, a’ nagy templomba 
mentek mindenféle osztályok tisztviselői, a’ fejedelem életéért imádkozandók.

Ugyan ez nap Mikes János grófot az őrsereg főparancsnokának megvá
lasztották , —  estve fáklyásmenettel megtisztelték.

Különben a’ főváros hallgatag. Szorongó helyzetben van, csaknem min
den ember azon bitben é l, hogy a’ szabadság napja kisüti a’ szem ét, ’s nem 
lesz ki vezesse a’ vakot. . . Pálfi Jánosra sokan haragusznak, hogy az udvar
helyszéki küldöttséggel felzavarta a ' nyugalmat. — Csakugyan hatalmas ereje 
van a’ szokásnak, melly a’ rablánczok irtózatos csörgéseit is olly kedves zenévé 
tudja változtatni sokak előtt, — hogy nem akarnak attól menekülni.

A’ vidékeken azonban nem jól állnak a’ dolgok.
A ’ parasztság nem akar dolgozni, ellenszegül az úri kivánatoknak, pa

rancsoknak, nem akarja bevárni május 29-két, mellyre van téve szabadságuk 
régohajtott napjának feljövetele, ők addig le akarják a’ lánczot mindenként 
rázni___’S hallják uraim, midőn a’ vész dühöng, az örvény kavarog, a’ felle
gek tornyosulnak, a’ villámok már sustorganak: akadnak emberek, kik „nép
jogot és szabadságot“ koczkáztatnak. . .  de a’ „czopfot nem adják“. . .  vannak 
megyék, van a’ magnus principatus Transilvaniae Gubernium, melly a’ helyett, 
hogy a’ földesurakat előlegesen is alkura utasítaná a’ parasztokkal: az absolu- 
tismus kétségbeesett eszközét, mellynek semmi hatása m ár, a’ „statáriumot“ 
hirdeti a’ kedélyek lecsillapítására.

Ezen módszer a’kedélyeket nem csillapítja,csak a’ Schematismus u t o l s ó  
emberét „szekirozza“, melly illyenkor mindig az e l s ő  ember intésére vár, hogy 
már valak it. . . .  felakaszszon; és hasztalan vár. . . .

Tannak bujtogatók, kik a’ népet fóldesuraik ellen ingerük; ’s kik elég 
szemtelenek azzal bíztatni az oláhokat, hogy a’ földesuraktól mind el fogják 
venni a’ földet — mert e r e d e t i l e g  övék volt . . . sat.

Többszöri megintés után tegnap egy illyen bujtogató oláh ügyvédet zár
tak el, ’s ma éjjel viszont 4 — 5 diákot de ejusdem genere.

Egyébiránt az oláh nemzet a’ ,,kormány“ hírével május 15-kén nagy nem
zeti gyűlést tartand Balásfalván. H a l l g a t ó s á g u l  egy bataillon székely kato
naság van rendelve. — Eredményét megirjuk.

A ’ megyéknél a’ követválasztások már megtörténtek, e' táblabirói politica 
olly formán logicáz , hogy csak grófokat ’s bárókat lehet követekül választani,
’s hogy csak azok tudnak a’ követi ülésekben...........pipázni; mert igen sok
báró és gróf követ van. — Azonban vannak s z a k é r t ő  követek is: "Wesselényi 
M., Kemény Dénes, Szász Károly — ’s több mások. — É ljenek!!

A’ Metternich-féle főispánok ő felsége szentséges kezeibe visszaadták alá
zatosan hivatalaikat: Józsika Lajos dobokai, Teleki Miklós kövárvidéki, Kozma 
Imre belszolnoki, Nopcsa László Hunyad megyei. — Ez utolsó — mint mondják
— felesleges ezüstjéből pénzt veretett, mellv vala k i 1 e n ez m áz s a. — Szép 
isten áldása leng ott, hol a’ kereset fakószekeren kezdődik,’s pompás kastélyokon 
végződik. — V ájjon, ollyan helyt van-e bőr az isten képére formált állaton ?

Kolozsvárról egy polgártársunk elbújdosodott. — Neve Szilágyi Ferencz — 
míg köztünk lakott, tanár volt ’s újság-kiadó. -— Quisque fortunae suae faber.
— Ifjú barátim ! legyen nektek intő példa ezen ember sorsa; szolgáljátok úgy
a’ hazát, hogy vénségtekben ne legyetek kénytelenek azon földről, melly böl
csötöket adá, elbujdosva, idegen földön keresni koporsót, és . . .  . sírt. — 
Egyébiránt innen senki sem , hanemha lelkifurdalásai kergették el. — Kővári 
László, a e s t h e t i c a i ’s p u b l i c i s t á i  dolgozatairól h í r e s  iró, egy politi
cal lapot fog kiadni ELLENŐR czim alatt. — Sok előfizetőt kívánok neki........
Hogy legyen mit ellenezhessen. — Színészeink is vannak: Feleki és Szákfi 
igazgatásuk alatt — hanem erről máskor ír a’ KIS DÉMON.
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*9* Bizonyos Pest városi tanácsnok a’ múltkori macskazenék alkalmával 
kötélen ereszté le magát a’második emeletből a’ jégverembe ’s ott fülelt másnap 
délig. Jól meghűlhetett.

Pedig bizony már a’ senatorság a’ jégveremben sem áll el sokáig.
Egy sógor lap csúnyául kifakad ellenünk.

Azt mondja : hogy köszönik a’ németek a’ mi csókjainkat, ha mi pénzt 
meg katonát nem adunk nekik Olaszország ellen.

E jnye, illyen amollyan plundrás németje!
H át te azt akarod, hogy mi te néked azért fizessünk: hogy tisztességes 

bajuszainkat benyálaztad , ’s nyúzott fizimiskádat meghagytad csókolni ?
H át te azért csak jöttél ide csókolózni, mert azt h itted : hogy ez a’ jó 

bolond magyar te neked minden csókért kád aranyat ajándékoz?
Hadd szappanyozom le annak a’ csóknak a’ helyét a’ fülem m ellől!
Silány csirkefaló nemzet!
De bánom: hogy hátba nem ütöttelek. mikor nekem estél.
T íz milliót egy csókért! Te! Hisz ennyit Cleopatra sem kapott.
Öcsém pikó! Nálunk becsületes magyar ember ha valakit megcsókol, 

tartja tisztessségnek, ’s a’ ki itt pénzt kér a’ csókért, annak nem szabad nap
pal já rn i az utczán.

Még megérjük: hogy azt fogja követelni: hogy ha már megcsókoltuk, 
vegyük feleségül.

De ha feleségünk volnál is váló-pert indítanánk ellened.
Hová mégy te német asszony ?

Bécsbe.
Hát az a’ kis kutya minek ?
Tik-, lúd-láb megkenni.
..............................Hol voltál német asszony?

(szomorúan) Pésspe 
Hát a’ kis kutya hol van ?

. . . .  Maagad meegetted.
Pozsonyban a’ canaille mikor kiverte a’ városból a’ zsidókat, akkor a' 

temetőre rontott ’s onnét meg kiszórta a’ halo ttakat: ’s megfeszítő az elteme
tett ’s koporsójukból kiránczigált holttesteket.

Czudarok, — alávalók, — nyomorúak, — gyávák, — halottrablók, — 
haramiák, — pinczetörők, — zsebmetszök, — orgyilkosok!

Hála istennek: hogy nem lakik közöttetek magyar.
’S ti hireszteltétek azt: hogy a’ magyarnép emberevő?
A ’ magyarnép forradalma napjaiban sem érinte egy ujjal is idegen va

gyont, nem támadta meg alulkerült ellenségeit , nem gyilkold le a’ fegyverte
lent, nem vitézkedett a’ halottakon. A ’ Hortobágyon nem rabolták ki a’ zsidó 
ládáit; ’s mindenütt, hol magyar lakik: tiszteletben volt tartva az, a’ mi a’ 
másé. Rabolnak, lopnak, gyújtogatnak az országban. De — hála istennek — 
sehol sem a’ magyar !

Vigyázzatok! mert ha arra kerül a’ sor : hogy a’ rósz vendégnek kinyis
suk az ajtó t, nem tudom mellyitek megy ki előbb ra jta : a’ zsidó-e, vagy a’ 
német ?

Legújabb hír : hogy nemes Pest városa háziurai is kezdenek már haza 
szálinkózni a’ köbánvai szőlőkből. E jn y e , még korán van , még nem múlt el 
Servatius, Paneratius, Bonifacius napja, még el fagyhatnak a’ szőlők.

* ,*  Nagypénteken egy diszruhás polgár nem engedte magát diszruhátlan 
nemzetőr által felváltatni a’ Krisztus koporsója mellől. Miilyen nagy az ő buzgósága.
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Hanem az ezredesnek még nagyobb volt a’ buzgósága, mert az meg dra- 
bantot küldött érte. Ez aztán felváltotta.

Pesten több utcza kövezetét csinálják, csak mentül jobb köveket rak
janak önök uraim, ezekből lesz majd a’ b a r r i c a d .

*** Május első napján Soroksár borzasztóan leégett , délután már csak 
tornyait lehete látni az izzó lángtengerből. Az egész nép Szentkereszten volt 
búcsúra, ezeknek ugvan befizettek a' csudatevő szentek.

Ezt nevezem aztán homoeopathiának:
Egy kocsislegényt pofon üt a’ gazdája jobbfelül. Ez elmegy a’ bíróhoz 

panaszra, az meg pofon üti balfelül, hogy ne legyen kifogása az egyenlőség ellen.
L. úr egy könyvet fog kiadni illy czím alatt: h o g y  l e h e t  a’ v i 

l á g o t  m e g c s a l n i ?  talán bizony minister akar lenni az ú r?
* 3 * Azt mondják, hogy a’bécsi kormány kevés pénzt hagyott meg nálunk, 

ne mondjátok az istenért! mert ha megtudja: hogy hagyott itt benn v a l a mi t ,  
még visszajön érte ’s ezt a’ keveset is elviszi.

*„*Az olasz háborúban egy német főtisztet elfogtak a’pápa katonái, hanem 
becsületszavára kiereszték őt a’ városba. O azonban odább akart állani a’ lőcs 
árrával ’s búcsút vön a’ kapufélfától. Később újra elfogták ő t , ráismertek , ’s 
azzal in facie loci lekapták a’ tiz körméről ’s úgy felszentelték ott hevenyében, 
a’ mint illett. Csakhogy a’ szent vonásokat nem a’ homlokára írták , hanem ies- 
tének egészen ellenkező frontispiciumára.

*** A’ tudós társaság ugyan hallgat.
Ok is azt tartják , mint a’ hét görög bölcsek egyike hogy: hallgassatok 

illyen tengerháborús időkben, meg ne tudják az istenek: hogy itt vagytok !
Valahol már megint nagy ünnepély készül. Sütnek, főznek, borokat fej

tenek. Érzem a’ rántásszagot. Azt mondják , hogy az orosz követeket várják, 
ö k  is el akarják fogadni a’ pesti tizenkét pontot ’s nekik is felelős ministe- 
rium kell, — ollyan, mint a’ mienk.

Isten neki. Megosztjuk velük is — a’ mink nincsen.
Kell pénz barátim ? I tt v a n , vigyétek! van nekünk annyi, mint a’ 

polvva; hozzatok zsákot, hordókat, kádakat, szapullókat; a’ mi csak van. 
Adunk mink a’ mennyi kell, örülünk, hogy szabadulhatunk tőle.

I tt van mingyárt Bécsnek tiz millió esztendőnként. — Tessék. — Arany
ban ezüstben.

I tt van Lenorvelorszácrnak másik tiz millió. Csak kocsit kell érte küldeni. ©./ ©
Szerbiának — no ennek elég lesz hat millió. Ha több kell, csak szóljanak.
Moldáviának , még nem tudjuk : hogy mennyi kell ? előlegesen tessék az 

a’ három millió. Ezért interest sem kérünk.
Olaszországnak — ah ennek kell küldeni húsz m illiót! Legalább ! Mi az © ©

mi nekünk?
Csehországnak detto tiz millió. Azok is jó emberek.
Törökország — te is gyere elő. Szólj : mennyi kell? A ’ magyar nemzet 

nem tud hová lenni nagylelkűségében, megfúl a’ maga zsírjában. Segítsetek rajta!
T essék , tessék.
Kell katona? Azt is adunk. Kinek volna az, ha nekünk nem? Annyi 

van, hogy mint midőn Xerxes felállt egy hegyre, onnan nem látta a’ katonái
nak végét; azonképen mi is, ha egy hegyre felőliünk, hát egyet sem látunk.

— Egyébiránt az igen szép gyöngédség a’ ministeriumtól ottfen Bées- 
ben (már nem tudom mellyik teszi, a’ mienk-e vagy a’ németé?) hogy nyíltan 
nem akarván az olaszt pártfogolni, okkal móddal küld Lombardiának fegyvere
ket. Például igy: az ausztriai had öt-hat századonként bemegy az olasz határra 
az egyik ajtón. Az első station találkozik az olasz küldöttséggel, melly áll egy 
pár ezer emberből ’s nehány száz ágyúból ’s annak a’ kezibe átszolgáltatja a’ 
fegyvereit ’s a’ másik ajtón fegyver nélkül szépen visszajön.
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*,.j.*Egy gazdag táblabiró, ki mint kiszolgált hadastyán, szinte kapott ollyan 
rézpecsétet, a’ millyet a’ katonák szoktak a’ gyomrukon hordani, ’s a’ mit isten 
tudja miféle érdemekért osztogat a’ császár, — hát azt a’ pecsétet elvesztette.

Másnap kih irdetted: hogy a’ ki ezt az elvesztett érdem-disz-rend-jelt neki 
megtalálja és haza viszi, kap jutalmul őt forin to t, perse fekete bankóban.

Nagyon szerette a’ pecsétjét, büszke volt rá : hát nem lehet csudálni : 
hogy olly feligért érte.

Harmadnap — (abban a’ városban történetesen sok katona volt) kilencz- 
venhat illyen érdemdiszrendjelt vittek a’ nyakára, darabját öt forintjával. Egyecs- 
két vesztett el ’s kilenczven hatot találtak meg harmadnapra.

H á ta ’ vidéki királyurak és királynéasszonyságok mit csinálnak?
— Gambrinus király ö fensége, ki félreértésből lövette a’ népet, azon

esetben, ha német sultánnak meg nem választják, (hír szerint) lapot fog kiadni, 
illy czim a la t t : BACHUS UND SILENUS.

Abendblatt für Trinker und Weinkenner.
Motto. Wein nach Bier, das rath ich dir.

Bier nach Wein, das lass du sein.
— A’ kantsukafejedelemnek a’ minap kalapjába lőttek ; tartok tőle , hogy 

majd egyszer egy pár ujjal alább találják. Még alig halt meg a’ medvék orszá
gában uralkodó természetes halállal.

— A ’ portugalli királyné holmijeit nem sokára elárverezik. Már a’ minap 
nem tudta fizetni a’ cselédjeit ’s azok a’ biró elé idéztették a’ királyi szemé
lyeket , mint privát adósaikat.

— A ’ spanyol királyné még mindig szerelmes és egész nap lovagol. ’S 
miért ne lovagolna? Azért vannak lovai és grandjai.

— Az angol királyné, szokás szerin t, érdekes állapotban van. Már ő 
nála ez a’ systema uralkodik.

— Lajos Fülöp feje pedig most már tökéletesen hasonlít a’ lefelé fordított 
körívéhez. Vájjon nem kivánkozik-e visssza Schweiczba, hajdani iskolamesteri 
cathedrájába ?

*#* Egy kávéházban a’ minap hat ember harmincz itcze v é r t  megivott! 
Valóságos e g r i  t ö r ö k v é r t .  Szörnyetegek!

A’ városháznál megint dictióznak a’ zsidók és magyarok ellen.
Ezópus meséiben a’ barmok beszélnek úgy, mint az emberek, itt meg

fordítva kezd lenni a’ dolog.

Váczon a’ spiszburgeraj megtámadta a’ zsidókat. A’ zsidók ekkor szövet
keztek a’ parasztokkal és a’ czigányokkal ’s főiül kerekedve úgy elverték a’ cir- 
cumspectus hátakat, mint a’ kétfenekü dobot. Bravo!

Istentelen v ilág!
Képzeljétek csak minden világ keresztyén népei: Pesten Husvét első nap

ján a’ magyar szinházban já tszo ttak!
Oh te Zsodoma és Gomora, te N inivé, te Babylon! Te bűnnek leánya. 

Husvét első napján bűnös világi mulatságnak nyitni meg a’ comédialiázat! nem 
félsz: hogy elsülyedsz ?

Nem, — nem, — sokáig nem állhat a’ világ. Az özönviz már nem mész- 
sze van. Én megyek, váltok jó előre jegyet a’ Noé bárkájára.

E ’ napokban jö tt közénk egy pár lengyel, kik egyenesen Krakkóból 
szöknek.

Egyiknek meg volt lőve a’ lába.
O tt is szép dolgok történtek.
A ’ kormány megengedte nekik a’ national convent összehívását.
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’S mikor szépen együtt voltak, akkor elkezdte őket kartácscsal lövetni.
Nem rósz módja a’ capacitatiónak. Az illyen véleményre perse nem lehet 

másképen, mint barricadokkal felelni.
Szegényeket azonban szétverték onnan is, ’s most már igazán földönfutók.
Tépjétek le az égről Sobieski paizsát ’s dobjátok a’ kútba.
H a ti egykor a’ paizszsal meg nem véditek B écset, most ennek a’ Bécs- 

nek kövein a’ kecskék legelnek ’s a’ denevérek készítenek fészket és ti szaba
dok vagytok.

Nem gyilkolt volna meg benneteket — bálából, a’ miért megszabadjátok, 
midőn a ’ balál szeplői kiverték, midőn patkányait kezdte már megenni.

** ujonan tett főispán úr előre kijelenté: hogy beiktatási ünnepélyén 
mentül kevesebb pompával kiván fogadtatni. Ah — szép! Előre gondoskodik ma
gáról : hogy azon esetre: ha nem a’ legszívesebben fogadtatnék, azt mond
hassa : magam akartam így , előre megmondtam nekik: hogy ne vivátozzanak 
’s szót fogadtak. Jó engedelmes emberek.

Quod nova testa capit etc. A ’ ki egyszer táblabirónak születők stb.
Kimondtuk: hogy nincsenek többé titulusok ’s alig számlálunk hatot, 

megint benne vagyunk a’ titulusokban.
Most már mindenki oda teszi a’ neve u tá n : N. N. nemzetőr. X. Y. köz

legény a’ XX. nemzetőr században. I. A. a’ XVI. század nemzetőrség feldserje.
O. J . hadi főjegyző. Q. Q. nemzetőr ezredes stb stb.

Csak kitörik a’ szeg a’ zsákból. Elhagytuk a’ tekintetest ’s behoztuk a’ 
citoyent.

A’ titulus nem azért titulus, mert czifraság, hanem azért: mert erre a’ 
kérdésre, hogy: kicsoda? azt feleli, hogy: micsoda?

Ha az ember a’ neve után oda szereti írni polgári álláspontját is , akkor 
mindegy : akár táblabirót, akár nemzetőrt írjon oda.

Ha volna, a’ ki még nem tu d n á : mit ér egy hadi főkormányzó katonai 
becsületszava? annak a’ kedvéért egy kis történetecskét fogunk elmondani.

A ’ martiusi hevesebb napokban húszezernyi nép kórt egyhangúlag fegy
vert a’ választmánytól.

Fegyvert reggel, fegyvert este, és semmit egyebet, mint fegyvert.
Mindennap legalább három követség ment át Lederer hadi főkormányzó

hoz : hogy adjon a’ népnek fegyvert az arsenalból.
Lederer katonai becsületszavára mondta : hogy nincs fegyver az arsenal- 

ban, mind elvitték Komáromba, kérjenek onnan.
E ’ közben megalakul Komáromban a’ nemzetőrség, azok is kérnek fegy

vert a’ várkormányzótól, az meg azt feleli: hogy ott nincs, Budán van, kér
jenek onnan.

E ’ lapok szerkesztője is volt egy illy küldöttségi expedition, a’ midőn a’ 
helytartótanács elnöke azon kérésünkre: hogy ha már a’ népnek nem nyittatik is 
meg az arsenal, nyittassák meg a’ nép küldötteinek: hogy magunk győződhes
sünk meg fegyverek nem létéről, azt felelte: hogy Lederer erre becsületszavát 
adá ’s egy hatvan esztendős katona becsületszavában kétkedni nem lehet.

Tehát hatvan esztendős katonai becsületére állította: hogy nincs fegyver.
’S e’ közben az arsenalt körülvetette gránátosokkal.
Mi azonban kivántuk: hogy akár van fegyver, akár nincs, nekünk adja

nak , de rögtön.
’S daczára annak: hogy nem volt fegyver, kaptunk a’ mennyi egyidőre 

kellett.
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Most a’ ministerium parancsára a’ fegyvertár m egnyílik’s íme kisül: 

hogy benne t i z e n n é g y e z e r  p u s k a  és  p i s z t o l y  v a n  h a s z n á l h a t ó  
á l l a p o t b a n .

Már most én magam sem tudom : hogy mi az a’ katonai becsületszó ?
Egy hatvan esztendős katonai becsületre tett fogadás ?

Apr. 30. 1848.
Szerkesztő ú r !
Önnek folyó évi 18. számú lapjaiban egy czikk közöltetett, mellyben egy 

Péteriben történt eset iratik le igazságtalanul, a’ legferdítettebb alakban, rágal- 
mazólag különösen Szilassy István főszolgabírót, ki ott történetesen mint biró 
szerepelt. Úgy vélem, méltányos dolgot cselekszem, ha az olvasó közönség 
előtt az esetet tisztán, úgy mint történt,fölm utatom , részint, hogy Szilassy 
István becsületén ejtett szenny lemosassék, részint, hogy az olvasó közönség 
átláthassa, mennyire visszaél most a’ sajtószabadsággal egynémelly ember. 
Nem azért teszem pedig ezt, mintha engem erre Szilassy Is tv án , vagy valaki 
más megbízott volna, — sem nem azért, mintha én az érdeklett szolgabiró 
pártfogó ügyvédéül akarnám magam fóltolni, mint egy időben a’ státusfoglyok 
körül némelly királyi ügyészek tettenek; hanem mert ezzel tartozom az igazság
nak , ki a’ történetet tudom. Az eset ez:

Folyó évi april hó 17-én Péteriben a’ gazdatiszt kukoriczafóldet osztván 
felében a’ lakosságnak, a’ nép nagy számmal tódult ki a’ szántóföldre. És 
minthogy a’ fölosztatni rendelt fő dből annyi ember közül mindenkinek nem 
ju th a to tt, kényszeríteni akarták a’ tisztet a’ tisztabúza alá ugarnak hagyott 
föld kiosztására is. Mit a’ tiszt, asszonya engedelme nélkül, természetesen megta
gadván , seregestül bementek Földváryné udvarába, kívánván tőle ez ugarnak 
hagyott föld felosztását is. Az asszony kijelentvén , hogy az ugart bevettetni 
nem engedi, a’ követelő nép káromlásokra és rút szitkolózásokra fakadt, fe
nyegetőzésekkel is ijesztgetvén Földvárynét. E ’ baj elintézése végett hivatott 
aztán át Szilassy főszolgabíró Péteribe, és két egyént, kik főbb vétkesek 
vo ltak , és különösen Földvárynét szidalmazták, négy napra elzáratott. 
Ugyanekkor Földváryné juhászbojtára bevádoltatván, hogy éjszakának idején 
a’ korcsmában verekedett, ’s a’ korcsmáros képét összekarmolta, e’ vétkéért 
szolgabiró a’ juhászbojtárt 12 botütéssel büntette.

I t t  a’ tény egész meztelenségében. És előáll egy ember, kit szeretnék 
érdemes nevén nevezni, de nem bántom, mert alkalmasint máskép lesz meg
torolva, és Szilassy István főszolgabirót ezen eljárásáért fokos fénykorából való, 
nyuzóféle, barbar embernek hirdeti ki. — Már most Ítélje meg minden józan 
gondolkozású ember, ha lehet-e azért Szilassy Istvánt kárhoztatni, mert a’ 
juhászbojtárt, — meg kell jegyezni, — úrnője kivánatára, most a’ forradalom 
33-ik napjain megbotoztatta? A ’ cseléd irányában más büntetés neme alig hasz
nálható. Ö t , —  ki szabadságát, idejét, szolgálatát bérért adta el másnak, 
urának, vagy urnájának minden pillanatban szüksége lévén rá , azok kára nél
kül elzáratni nem lehet. Aztán meg, ha mind ezen viszonyokat mellőzve úgy 
tekintjük is a’ megbotozott fé lt, mint szabad embert, miután ő másik szabad 
polgártársát megverte, érdemes volt, hogy ő is megveressék; szép a’ szabadság! 
de ki azzal visszaél, nem méltó rá. — Ha mind ezeket meggondolta volna 
a’ czikk írója, nem bántandja olly gorombául Szilassyt. Szilassy egyike azon 
szolgabiráknak, kik csak azokat, kiknél a’ javitliatásnak más módja sikeretlen, 
és csak az utolsó szükségben szokták botoztatni. Ö a’ legnépszerűbb ember. 
Az ő neve járásában mindenütt tisztelet és szeretet jelenségei közt emlittetik. Ö 
barátja alattvalóinak, barátja még inasának is.

Ezt kérem szerkesztő úr lapjában közzé tenni. — z.
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JELENÜNK VÁZLATAI.
(Vége.)

April 7-én Székesfehérváron azon gyászos hírrel lepettem meg, miszerint amúgy szőr
mentébe megtűretett izrael fiai nem hogy emancipáltatnának, hanem egyenesen az emberek so
rából szándokoltatnak kitörlesztetni; hiszen érdemes nyárspolgártársimban csupán kenyéririgy
ségből támadott ezen dühös ellenszenv, kik biztos hallomás után nagyobb mértékben egyed- 
áruskodtak a’ múlt évi gabna-drágaságban, mint maga az üldözés szándoka alá vett izrael fiai; 
ha illy nemével a’ szabadságnak akarnak egyenlőséget kivívni, akkor egymást kergetjük ki édes 
hazánkból; ’s ha már e’ földön nem jut hely — talán jutand a’ kerek holdvilágban szent Dávid 
szárnya alatt. •— Néhány nap múlva értésemre esett, hogy ugyanaz napra, mellyre a’ zsidók 
Fehérvárból kiűzetése a’ roppant népgyülésen egyhangúlag elhatároztatott, ugyanaz napra 
megérkezett a’ ministerelnök teljes meghatalmazottja Pulszki Ferencz, ki midőn az igazság ’s 
méltányosság paizsa alatt dörgette hatalmas szavát, egyúttal felhívá azokat, kik a’ zsidók ül
döztetését óhajtják. — Roppant tömeg nép sereglett össze a’ megyeház előtt a’ végső Ítéletre 
figyelendő; sorkatonaság vidékről ’s a’ helyben lévő fegyverben készen állott; teljes meghatal
mazását felolvasván a’ megbizott minister, kifejtvén azt, ,,hogy a’ zsidók néhány év előtt tör
vényszerű lakosi lettek e’ városnak, ’s csak egyedül törvényszerűleg lehetne azokat kiűzni; mi
vel a’ jelen körülményekben erről szó sem lehet, midőn minden őszinte kebelben a’ testvériség, 
egyenlőség áldásdús csirája a’ legvirítóbb reménybe látszik kifejlődni, épen azon időszakban illy 
természetelleni bűnt elkövetni annyi lenne , mint a’ legszentebb emberi kötelességet, a’ legma- 
gasztosabb átalakulási elveket lábbal tiporni; midőn a’ municipiumok kiküszöbölése állíttatik 
föl, hogy állíthatnak föl illy uj önző jogokat a’ fehérvári polgárok a’ zsidók ellenében, mellv 
csak fölhívás lenne arra, hogy minden nem-zsidó jogait követelje! (?)“ — Ezen felszólalás után 
ismét kihívta mindazokat, kiknek a’ zsidók ellen óvása lenne; úgy látszott, hogy senki sem volt 
hajlandó antipathiát kifejezni; mig egy megvesztegetett naplopó kiállott a’ síkra , ő hajdan a’ 
pecsovics seregnél administrátori zsoldos volt a’ szavazatok többségére , jelenleg pedig gazda
gabb kereskedő polgártársim megvesztegetése következtében izgatott; fennhangon kijelenté, 
hogy ő a’ zsidókat ezentúl is üldözendi, sőt ha tettre kerül a’ dolog, ütlegekkel is előállni bátor 
lesz; erre a’ kiküldött segédminister fontos eljárásában igen erélyesen kitünteté magát, ’s kije
lenté a’ roppant tömegnek azt is , hogy személye ugyan megsemmisíthető ; de az élő törvények 
áthágása lehetlen, ’s tudtára adá Göndöcs nevű ellenszegülőnek, hogy legkisebb izgatás követ
keztében 24 óra múlva felakasztatik, a’ balvéleményben megrögzött polgárokat szigorúan meg
intő : ,,ám lássák, ha az izraeliták legkevésbé károsulnak, az okozandó kárt a’vagyonosbbak té- 
rítendik meg. „Ezen hatályos szavai eredmény nélkül nem hangzottak el, mert a’lázitó Göndöcs 
polgártársunkon a’ halál-sápadtság színvegyülete mutatkozott, ’s a’ felmagasztalás irtózatos esz
méje annyira leszállitá gőgös hangulatát, hogy a’ bünbánat zsámolya előtt, a’ midőn lázitó esz
méiről végkép lemondana, bocsánatért esdeklett. — Sajnos édes polgártársim! hogy azon leg- 
iidvösebb perczeket, mellyekben a’ szabadság élvezetére okszerűen ’s józanul közremunkálnunk 
kellene, akkor azokat az önérdek legembertelenebb vágyaira igyekszünk fordítani; az évezre
des történetek lapjain Írva van, hogy a’ polgári háború fényes nemzeteket elnyelt, kerüljük 
eme rémes eszméket, mellyek enyészetünkre irányozvák, ’s fogadjuk szívesen azon idegen ajkú 
lakókat, kik eddig velünk ’s mellettünk a’ magyar e'g alatt tanyáztak; legyen az izraelita, vagy 
bár ki is; de szigorú kötelességünk ezután minden idegen elemtől édes honunkat megóvni, ez
zel eleget teszünk.

April 8-án szinte Fehérmegye kebelében lévő csabdi pusztán kellett egy újabb mozgalom 
különös eseményének szemtanúja lennem, eme nevetséges eseményt azért is közlöm, hogy sok él
ezés iparlovagok okuljanak; mert jélenleg a’ legkalandosabb tények is komoly színt ölthetnek 
magokra, ha a’ népet olly modorban világosítjuk fel a’ szabadság szent fogalmáról, mint az e’ 
következő eseményből kiderül : Csabdi pusztán több földbirtokosok magány telkein kisházasok 
levének már régidőtől fogva letelepítve; de ők az úrbéri viszonyok megszüntetéséről elterjedt 
hírt felfogni nem tudták, minden utón szabadságot vágytak kivívni, egy-két kolompos ’s már 
együtt a’ nép, kiknek álszereplői elhatározák, hogy a’ zsarnoki igát levetve, folyamodást egye
nesen Pestre az országházához — mi ott nincs — küldenek, mellyben a’ minister urnák kijelen
tetik , hogy ők is ki akarják a’ szabadság zászlóját tűzni, a’ folyamodvány életbe lépett, ’s a’ 
kolomposok egyenesen Pestre az országházhoz siettek; természetes, mi még illy értelemben 
©tt nincs, azt fel nem lelték; számos utasítások nyomán sikerült nekik a’ forradalmi csarnokot 
— olim Pilvax — feltalálni, hol a’ nagyságos ministert keresték, de a’ balsors úgy akará, hogy 
csak a’ ministránssal találkozzanak, ki kérelmöket meghallgatva, ügyüket pártolni látszott, de 
csak amúgy kalandnak -véve a’ dolgot, azt jelenté ki ministrans uram , hogy a’ főminister nincs 
honn , de ő annak diákja ’s meghatalmazottja lévén , miszerint velők végezhet, csak jőjenek la
kához, hol jó formán valami irománytár lehetett; sok irományokat forgatván fel, végül azt je
lenté k i, hogy a’ csabdi törvény még nem érkezett meg, hanem kérdé a’ zsellérektől, vájjon 
hány ur van Csabdin ? felelék : nagyságos minister-diák uram 16. — Hát ti hányán vagytok? 50 
fő , felelék. — Oh ti szegények ! ti nem félhettek semmit, most szabadság van széles Magyaror
szágban, ha még robotra hajtanak, sőt késztetnek is, verjétek ki uraitokat a’ határból! — Kö
szönetét szavazhat minden földbirtokos illy felvilágosításért, ez ép a’ jelen bonyodalmakban al
kalmazható , hol illyesmit gondolni is káros , annál kevésbbé kimondani, ez egy fullánkos neme 
a ’ népfelvilágosításnak’s hasonlít a’ vasvilla-nótához. — Az eredmény sokkal komolyabb lön,



mint azt ministrans tanácsló gondoló, mert rövid napok múlva a’ lázadás Csabdin csirjából fej
lődni kezdett annyira, bogy 13-ik aprilban az ideiglenes választmánynak sorkatonasággal kellett 
Csabdin megjelenni, ’s a’ legszigorúbb módokat felhasználni a’ csend ’s béke helyreállitására; 
a’ kolomposok vason Fehérvárra kisértettek. L e t h e n y e y  L a j o s ,  kasznár.

NYÍREGYHÁZA, április 9-én. Volt-e honnak egy Árpádja, ki Atelközből lett kiszo- 
ríttatása után, hegyekkel kerített síkságon telepítette le harczilag hős népeit, ’s e’ síkságot 
magyar hazának nevezé el. Vérrel vívta ki e’ hazát, lakhelyül jelölte ki vitézeinek, hogy a’ vi
ruló rónáktól, ha a’ magyarok istene úgy akarja, soha többé el ne váljanak. Csaknem ezer ne
héz évek viharzottak el e’ haza elfoglalása óta; ’s Árpádnak maradékai megsokasodva most itt 
-a’ viruló rónákon lakoznak, hogy azoktól, ha a’ magyarok istene úgy akarja, soha többé el ne 
váljanak. A’ fold ugyanaz, mellyen Árpád dicsőségesen uralkodott; ugyanaz, mellyen Duna 
és Tisza habjai egyiránt zúgnak; a’ nép is ugyanaz, csak hogy a’ lenyűgözött szellem, a’ sza
badság , a’ kínveríték közt fáradozó nép egésze előtt, nehány százezrek által bitoroltatva, is
meretlen föld vala, hol az. ki ősei nemességét öröklötté, vagy nemessé le t t , kiváltságokkal ’s 
jogokkal, az ellenben, ki a’ nemesnek vagyonát szaporította, dolgozott ’s fáradozott, semmi
nél is kevesebbel birt. De a’ szolgaság órája leperczegé vég-pillanatjait; e’ honnak második 
Árpádja született : Kossuth Lajos, ki szent czéljához tántoríthatlanul ragaszkodva, testét 
inkább lánczra vereté, mintsem a’ szabadságot, mellynek első felkentje volt , elárulja, 
megtagadja. Kitört ajkain az elidegeníthetlen szellem : a’ szabadság szózata; ellentállhat- 
lan erővel romboló szét az elválasztó falat, mellytől védelmezve a’ nemesség kiváltságai 
fenntartásáért, élet-halál-harczot küzdött,- ’s a’ nép, melly már csak névben élt, újjászületését 
nyerte vissza Kossuth Lajos lángesze ’s küzdelmektől vissza nem rettenő szilárd jelleme által. 
Legyen áldott neve közöttünk! — Vannak nagyszerű pillanatok a’ nemzetek életében, midőn 
a’ megszilárdulásra törekedő eszmék forrongása a’ véletlensors lüktetései által, az érelem és 
teljesedés pontjára ér; midőn a’ bekövetkezendő szabadság elérésére jósolt évek hosszú sora a’ 
jelennek egy órája által megelőztetik, ’s egy század reményei egy perczben mint valóság tűn
nek fel szemeink előtt; midőn a’ kétkedő is az egyetemi gondviselés igazgató újára vél reá is
merni , ’s ösztönszerúleg borul térdre, ajkain az imádság és hála szavait rebegve el. Szegény 
magyar haza! e’ sok vésztől üldözött nemzet hazája! íme szabadságod hajnalának első sugara 
felpiroslott; téged is ölelő karjai közé emelt fel az egyetemi gondviselés, hogy ne légy többé 
járom alatt nyögő, ne többé árvák hazája, hogy nem földhöz tapadt szemmekkel járuljon szí
ned elé téged sujtolásaid alatt is szerető fiad ; de nyilt homlokkal, örömtől ragyogó arczczal, 
mint szabad ’s boldoggá lett gyermek, lépjen elődbe. Kern fogja többé rólad mondhatni a’ ka
ján világ : Magyarország árvák hazája, mert fiaid feje felett áldó kezedet kiterjesztéd. Bűvös 
szépséggel fog az ajkakról lézengő dal viszhangzani:

Szabad honban nincsen árva,
Mi szabadon élünk!

A' magyaroktól olly rég gyűlölt orosz zsoldos, a’ gaz Metternich megbukása ’s kiűzetése 
általunk is végtelen öröm-riadásokkal fogadtatott, ’s szivünk legmélyéből kívánjuk, hogy az 
ég legterhesebb átka szálljon fejére, azon sok ezer ártatlanok kiontott vérökért, kik gyalázatos 
kormányzási modorának áldozatául hullottak el szomszéd testvér-nemzetink között, A’ mardosó 
lelkiismeret csak fél másodpercznyi nyugalmat se engedjen a’ gaznak ’s czinkos társainak.

Az átalakulás, nemzetünk kedvencz eszméinek valósulása örömre dobogtató fel keblein
ket: nehány istenben boldogult táblabirákat kivéve, kik imádott elsőszülöttjöktől a’ kutyabör- 
töl semmi módon sem kívánnak szabadulni ’s megválni, miután ez életben nemesebb kincsesei 
úgy sem bírnak; kiknek csak az fáj véghetlenül, hogy a’ becsületes földművelő, ki mértékle
tesen él, szalmán aluszik, tiszta természeti észszel bir, ’s a’ kaputrokos előtt száz lépésnyire 
föveget emelt : most olly jogokkal birand, mint táblabiró ur, sőt nálánál még nagyobb úrrá 
lett, mert ha földeit vetetlenül nem akarja hagyni, kénytelen hozzá önkénytes segedelem nyúj
tás végett kérelemmel járulni. Bizony csodálatos teremtése az ur istennek az a’ táblabiró! gyön
géd, atyáskodó szerepet akarna játszani; ’s ha kérnek tőle az is fáj, ha önkénytesen ad, az is fáj.

Képességünk nagyobb része a’ katona összeírás alaptalan félelmétől gyötörtetik, ’s bár 
mi áron sem akarta magát az ideiglenes órsereg tagjai közzé beíratni; legutósó napokban a’ 
zene sokakat hozzánk édesgetett. Természetes, hogy ezen félénkek az alsóbbrendű néposztály
ból valók. Az órsereg eddigi száma következő : lovas 47. kardos 35, puskás 150, ’s körülbelül 
2—400 villás és kaszás. A’ gyakorlat hetenkint kétszer tartatik harsány zene kísérete mellett. 
Középületeinken ’s magánosok házainál a’ háromszinű nemzeti zászlók lobognak, ’s sziveink
ben az imádott haza iránti szeretet él lankadatlanul; ki nem mondható érzelemmel ragaszkodunk 
pesti derék polgártársainkhoz, kikre a’ szerencse nem mindennapi kegygyei mosolygott, miután 
elérniök engedé az t, hogy a bekövetkezett szabadulás munkájának ők lehettek első kezdői, ’s 
példát adhattak az egész világnak, mint kelljen magát az átalakulásnál egy nemzetnek viselni. 
Szeretjük az egész világon lakozó nemzeteket, csak a’ muszkát nem“), kit a’gondviselés miattunk 
bár hova is tehet. Időjárásunk felette száraz; a’ helybeli protestáns első néptanító növelde ’s 
a’ kisdedovoda meglehetős virágzásnak indultak. Áldás a’ pestiekre, áldás az egész szeretett 
magyar hazára. K r a l o v á n s z k y  Mór .

f) Hát a’ németet ? S z e r k,
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Április első napjával kezdődött évnegyedes előfizetés
, az

ÉLETKÉPEK
a p r i l i s - j u n i u s i  f o l y a m á r a

Budapesten 3 ft., postán küldve 4 ftjával pengőben elfogadtatik Pesten csupán
csak Länderer és Heckenast könyv-nyomdája ügyszobájában (Pesti Hírlap ki

adó-hivatalában) és minden kir. postahivatalnál.
A’ január-martiusi folyamból teljes számú példányokkal folyvást szolgálhat

Az Életképek kiadó-hivatala.

EREDETI KIADÁS!
M egjelentek az l8 4 7|8-ik  évi

m ellyek m i n i s t e  r- 

fo g v a , a’ k. királyi 

eredeti kézirat

e l n ö k i  rendeletnél 

m egerősítést nyert 

után nyom attak.

Á ra folio-alakban 48  kr. p. p.
„ nagy 8-adrétben 2 4  „ „

Szükségesnek tartjuk kinyilatkoztatni, hogy nekünk minister- 
elnöki rendeletnél fogva az ez országgyűlésen hozott törvényczikkeknek 
eredeti kézirat utáni kinyomatása megengedtetvén, minden általunk  
kiadott ’s hitelesített példányok a’ czim lapon a ’ fennebbi 
czim errel ’s alulirt firm ánkkal vannak ellátva.

Az országgyűlési iratok kiadóhivatala Pozsonban.
Pesten kaphatók ezen törvényczikkck eredeti kiadása szabadsajtó- 

utczában szabadsajtó-ndvar
Länderer és Heckenastnál.



SZÓZAT A’ HONFIAKHOZ

NEMZETI ÁTALAKULÁSUNK NAGY ÜNNEPÉN.

A  magyarnak a napja valahár a felsütött, az egyenlőség és szabadság 
világharangján a’ boldogság magasztos órája neki is ütött, ’s hosszadalmas 
álmaiból végre az öröm derült hajnalára ő is felköltetett.

Ha visszatekintek a’ magyarnak egykori életére, fáj szivem! ’s bú
sulva kell felkiáltanom : jó nemzetem, még fű sem termett vérrel kövéri- 
tett telkeiden!

Ha visszanézek a’ magyarnak egykori felleges egére, kétségbeeset
ten kell átfutnom képzelmeimben álmomat, mert ölő a’ képzelet, fájdal
mas a’ visszapillantás is! a’ Nemesis miként rakta le egykoron minden 
mennyköveit hazánk szent egére.

Míg a’ képzelet, a’ visszapillantásban is , sötét mint az éj, mellyen 
a honfiaknak századokon át, minden világ-, egy csillag nélkül kellett 
életveszéllyel barangolniok; félek, hogy a’ puszta képzeletben is eltéve
dek , és tán a’ szomor mély árkába eshetem.

Sötét volt az éj, melly terhelé hazánk egét, csak Hlyen lehet a’ visz- 
szapillantásban képzetünk is , csak illyen színt kölcsönözhet tőle szivünk, 
és ekkor ! a’ szomor fekete fátyoléba rejtekezhet örömünk, mert sötétben 
életveszélylyel sokat barangoltunk, sokáig szenvedett drága nemzetisé
günk és nemzetünk.

Szomorkodjunk hát a’ gyászos múltak felett! — ezt most honfiak ne 
tegyétek , hisz ! mondám , hogy a’ magyarnak is örömnapja sütött, hogy 
fölolvassza, melly megfagyasztá örömünk : a’ hideg telet; a’ télnek el kell 
kotródnia, menjen a’jeges tengerre, hol nincs mit fagyasztnia, hol-nem 
dúlhat kárhozattal, mert nincsen s z í v  , nincs a’ szívnek meleg ere.

És ha majd leend ott is szív, ’s minthogy a’ s z í v  még magában nem 
fejti kia’dologpropriumát, ha leend a’ szivben vér, melly buzogni és forrni
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tud, istenség! iizd innen is tova a’ hideg telet, mert megérdemlette ott is 
a’ fásult ember, az egyszerű, de értelemben mély: e m b e r i  nev e t .

Igen , hol szív van , hol égő tűz lobog az embernek szentélyében a’ 
szivben, ne legyen ott té l , mert megérdemli ott az isteni szánalmat és 
részvétet az ember, hogy a’ sors mostoha hidegségéből, mellynek országa 
az első emberpár mesés idejénél veszi kezdetét, kibontakozott, ’s alig kép
zelhető fáradsággal meggyőzé a’ nehézségeket.

Alig hiszem! álmodom tán vagy képzelősködöm; a’ magyar történet 
áll előttem, mozdulatlanul, hidegen.

Hideg vagy, óh könyv, hidegek ti betűk, hideg szellemetek, nincs 
bennetek élet, halál és enyészet néz sápadt arczczal a’ betűk mögött, me
reven tétlenségben szenderegtek; és én azon tanakodom, hogy mit válasz
szák, mert kell a’ kettő közöl, szomort-e vagy örömet?

Mi a’ szomor, mi az öröm ? tudnotok kell, mert van szivetek; ha 
nincs, nektek én akkoron hiába mondom el.

Öröm felé vágyik sajgó szivünk, örömmel fűszerezzük életünk, vagyis 
mint Hufeland mondá egykoron: „öröm balzsama az életnek“ igen , öröm 
nélkül az élet kedvtelen, kinek öröme nincsen, az élve is holt, élettelen, 
mogorván ül az élet zöld fája alatt és hidegen, nem játszik lehajló ágaival 
angyalkedvesdeden; nem öntözi a’ fa tövét szive drága harmatával, pedig 
a’ szende virág is keble nektárjával eleveníti élettövét, ’s eként a’ nap irtó 
hevét mérsékelvén, biztosítja, fentartja illatkelyhét; szóval: az öröm az 
élet maga; öröm nélkül nincsen é let, nincsen ennek világa, ’s a’ halál 
végtelenségébe röpül és változik át, mit különben életnek nevezünk: a’ 
testnek minden érzése, az észnek minden gondolatja.

Örömet kell hát választanom, örömemben kedves hazámat átszár
nyalom, lelkesedésre buzdítom a’ sziveket, eljegyzem nekiek a’ s z e r é 
té  t e t , mert e’ nélkül csak a’ szenvedély ismerhet ösztönszerüleg percze- 
netnyi örömet.

Ki szeretni nem tud, ne szerettessék, ne legyen beírva neve az élet- 
könyvbe, haljon meg, halálát ki se könnyezze meg, mint déli báb vesz- 
szen el a’ földről, az enyészet hordja el emlékét is egészen elménkből, ne 
legyen hantja a’ hideg sírkertben, nehogy tövises virág nőjön az elhuny
tak, a’ szeretett elhunytak virágos kertében.

Mindezt megérdemli, ki nem tudott szeretni barátot, testvért, szü
lőt, hazát, ki ennyi szent tűznél nem tudá felolvasztani szive kérges fa
gyát, megérdemli, hogy emléke is vesszen el, nehogy az ártatlan , benne 
kárhozatos példára leljen.

És most társak, polgártársak adjatok hatalmat nekem sziveitekben, 
nem hiúság, bálványimádás és gőg, nem a’ hazugság csalárd hangjai szól
nak ajkamon, az öröm, melly a’ hazaszeretet fenséges méhében fogamzott, 
az öröm kedves gyermeke akarja eljátszani szivetek hangos húrjain ma
gasztos dalát; az öröm gyermeke az, ki ha egynémellyeknél megtágulva 
látná a’ szív húrjait, azokat felhangolná , tehát kérelmem hogy meghall
gatjátok , nemde remélhetem ?
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Az ember told porából á ll, nagysága felháuyott porhalmaz, mellvet 
a' lenge szellő, a' legszebb, a’ legkedvesebb örömórák és napok is erőtle- 
nitnek, dúlnak és kisebbítnek, és ha az éjszak királya a’ bőszült orkán 
eljő, a' poralkotvány *s minden dicsősége vele egészen ledől; minden része 
por, mert teste ebből á ll, ’s mint rész egyik ollyan, mint a’ másik, és lé
nyegben nem különbözhetik. az ember tehát erőtlen, 's minden magasztos 
és fenséges érzés elvesz testiségében; igen. ha az ember csupán testből 
állna, ’s a‘ lélek nem volna isteni barátja; — kinek barátja, a’ lélek, nem 
mostoha, vagy inkább, hogy igazságosak legyünk, a’ melly test a’ lelket 
el nem hagyja, az érzésekben árva soha nem leend, nem fog jutni bár mi
kor is a’ magasztosb érzelmeknek koldusbotjára.

A’ test engem nem érdekel; a’ test szolga, nekem az úrral a’ lélek
kel kell beszélnem, ez kormányozza azt; dicsőre, nagyra csak a’lélek kelhet.

Az élet csak úgy válik azzá: ha a’ lélek meg nem holt ’s tisztaságá
ban él; a’ s z e r e t e t  csak úgy fog megfelelni fenséges fogalmának: ha 
a’ lélek templomában született; az ö r ö m  akkor leend örökre hű értelmé
hez: ha a’ s z e r e t e t  szentelt vizében kereszteltetett meg.

Ki csak testből áll, kinek é lő  l e l k e  nincsen, ha érteni akar, 
elébb lelket szerezzen, mert az örömet h i t ,  r e m é n y  és s z e r e t e t b ő l  
szövöm ; hogy értse pedig a’ hit eme öszvege teljes fenségében szavaimat 
a z: kinek, mi első, l e l k e  nincsen ?

Örömről, magasztos örömről szólok, meg nem érthetnek, kik a’ lel
ket rég eltemették: a' rósz honfiak, a’ hűtlenek, a’ gazok; a’ szívnek nem 
csak a' testben, de a’ lélekben is vernie kell, minden dobbanás vagy lük
tetés lánghevénél egy arany kapocs teremjen , melly szellemben az éggel 
bennünket összekössön.

A' hazaszeretetnek kedves öröme azon öröm. melly csak mostanság 
jött fel az égre: lángra ollyan mint a’ nap, formájára: valóságos istenképe.

Ke Ítéljen meg senki, mert mondám, hogy a’ történtek hideg betűi 
állnak előttem, ne Ítéljen meg senki, hogy nem szomorkodom,’s a’ véres betűk 
felett kovácsolom örömem, hát mit kellene tennem, tán szomorkodnom, 
s a nap gyönyörű világánál átalunni botorul életem? isten, ember ezt nem 
kívánja, h isz! a' szomornak igy soha sem kellene elmúlnia, ’s világ végéig 
állna fel zsarnok trónja; ember és a’ nemzet lenne magának igy legna
gyobb zsarnoka, ‘s mit isten m egeléglett, ’s az igazságos sors megsokalt, 
fanaticus hiedelme által soha meg nem szabadulhat; nem , igy gondolkoz
nunk nem szabad, hisz! borúra derű jön az égre, az istennek magas egére, 
's honnan tegnap mennykő hullott, holnap onnét a’ nap arany sugarakat 
oszt, felszárítja a’ földnek izzadságait, megaranyozza a’ mennykő-sujtóttá 
fának odvas ágait, napvilágra hiyja a’ föld bogarait, ’s osztja áldásait.

Elég volt a' magyarnak szenvedése Várnánál, Mohácsnál; örömét 
megérdemlette; örülnünk kell, nem örülnünk nem szabad, ősapáink iránt 
a‘ kegyelet ezt nem tiltja meg, unokáiknak éltf.k ők. ’s az unokák apáik
nak ne éljenek ?
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Nem is annyit tesz örülni, mint elfeledni őket, mert ekkor oh hála- 
datlan ivadék! élted nincs ki mentse meg; élni és őket el nem feledve vé
rünkben tisztelni és szeretni, szellemük szentelt képeit a’ dicsőség pan
teonjában magasra felemelni, emléküknek hála-imákat zengeni, tetteikből 
tanácsot kérni: ez a’ szent kötelesség, ez miért lelkem forrón ég.

Közönyösen és gondatlanul élnünk át e’ drága életet nem lehet, nem 
szabad, isten ellen vét, és a’ haza szent neve ellen, ki nem veszi el annak 
áldásait, ’s bedugott fülekkel hallgatja ennek boldogabb óráit.

Ki mondja hűtlennek a’ fiút anyja irányában, mert havakig, sőt 
évekig nem tart elszórtsága, inkább gyermeki, mint férfias zokogásai, 
mint bánatának éles, de egyszersmind indulatos tolmácsai ?

Nem dicsérjük-e jobban a" szende fiút, ki akkor sir és busong elhunyt 
jó anyja emlékéért, ha nincsen istenén kivül más, ki kötözze szive szent 
sebét? ha nincsen körülötte egy néző, ki által tán dicsőítésre számolhatna 
ő? azt hiszem: hogy igen; mert jól tudjuk nagy Seneca ama ismeretes 
mondatát: plerique enim lacrimas fundunt, ut ostendant; et toties sic- 
cos oculos habent, quoties spectator defuit.

Nem szeretjük és dicsőitjük-e jobban ama testvért, ki nem erőlködik 
külsőleg megmutatni (mert ezt tehetni nem is óhajtja végtelen szerelmében) 
elhunyt vére halálán érzett keserveit ? hanem e’ helyett minden hóban egy 
napot emlékének szentel, ’s ekkoron a’ sírgödörből vérének bánatos, de 
kedves emlékét költi fel, elolvasztja télen felette a’ havat, virágos kertté 
változtatja át tavasszal a’ hideg ravatalt, téli zöldet ültet a’ kereszt mellé, 
mintegy tudatván : hogy virít kebelében s z e r e l m e ,  ’s hogy a’ kereszt 
reményében az egykori viszonlátás örömperczeire bátorítja őt virító hite.

A’ régiek, ha átadák halottaikat az orcus hideg mélyének, bánatuk
ban az indulatnak, mert gyermekei voltak, nem parancsolhattak; megtépé 
haját a’ szende szűz, ősz fürtéit szedé ki az erőtlen ősz, porral hinté be 
ezüst fürtéit, elfeledé méltóságát, el dicsőségeit ’s földig alázá le magát; 
méltóságos szakálát vágá le a’ férfiú, megszakasztá thalárát Melchizedech 
ősz fia; de mi egyebet tehet az , ki az indulaton nem tud erőt venni, ’s az 
indulat ő rajta ’s nem ő az indulaton tanult uralgni? ne is álljon is ki itt 
ama aranyzott mondattal, hogy az elődök példáját követni szép, haszno
sabb tanulni azon ; kövessük o tt, hol követni dicsőséggel és haszonnal le
het , ezt kívánja a’ józan ítélet, ezt az elődek iránti kegyelet, ide alkal- 
mazhatónak vélem Plinius arany mondatát: „honestissimam esse iudico 
maiorum vestigia sequi, si modo recto itinere praecesserint.“ Mit ha fia- 
talaink tudnának, atyáink száz galléréi köpenyével a’ tettek elől olly sok
szor be nem takarózhatnának , élő öregeink pedig a’ képzelődés ama szé
les léghajójában „hogy mind rósz az mi éij“ nem ringatnák magokat.

Ne szomorkodjunk hát, ha örülnünk lehet, a’ múlt sebek felszakga- 
tásával ne taszítsuk el magunktól az életi örömet, azért, hogy a’ történet 
majd mindegyik lapja apáink vérével Íratott, azért, hogy a’ magyar di
csőség olly sokszor megrozsdásodott; honfiak, a’ kinálkozó örömet meg 
ne vessük,mert mondám miár, hogy „apáink nekünk éltek, és mi ő nekik;“
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ők élni kezdenek: meghaltak, a’ természet ölébe hívta őket, de azért ők 
be nem végzék éltöket, halhatatlanságra törekedtek, élni nem a’ testnek, 
de a’ szellem fenségének igyekeztek; átok, szörnyű átok annak fejére, ki 
ismervén ős apáink dicsőült szellemét, megtagadná tőlök a’ ha l h a- 
t a t l a n s á g r a i  t ö r e k v é s  dicsőült érdemét.

Egyes egyedek feltették fej ökre a’ halhatatlanság drága koronáját, 
fel István király , Zrinyiek és Hunyadiak ’s ezeken kivül többek, kiket 
egytől végig elsorolnom nem lehet, nehogy nemes büszkeségiek sértsem 
meg; de a’ nemzet, a’ magyar nemzet mint illyen a’ halandóságot még nem 
győzte meg, bár apáink erre már tevének győző lépéseket, és épen igy 
és épen ebben élnek apáink nekünk, és épen ez által, hogy a’ halandó
ságon apáink nyomdokán mi is ejténk pár halhatatlan sérvet, ’s a’ h a l h a 
t a t l a n s á g h o z  mindinkább közeledünk; apáinknak mi is élünk; ’s ha ez 
igy van, ki mondhatja nekünk azt, hogy hűtlen fiák vagyunk, mert apáink 
sírjánál örömkönnyekkel virrasztunk?

A’ pietismus vakandokaira ne hallgassatok, mert mindenük nagy, 
csak szemeik kicsinyek, nem jól veszik ki a’ messzi tárgyakat, nem jól 
érték a’ távolról hallottakat, ’s a’ legkisebb neszre is, mert gyámuk ’s el
lenségeikkel megvívni nem mernek, odvas lakaikba rejtekeznek.

A’ kegyelet szent kötelességeit mi is ismerjük, elődeink, ős apáink 
szentelt emlékének mi is élünk, de nem olly botorul, melly miatt apáink 
szellemének isteni képe, tőlünk elfordulna.

Magasztos lehet tehát a’ honfiöröm, egy világ legyen szíve ’s öröm
tengerekkel, folyókkal legyen tele, legyen rejtelen, és ne kénytessék 
csak egy perezre is szorulni ezután a’ szomor fekete színére.

Százat és ezret verjen egy helyett a’ honfiszív, száz és ezer dobba
nás közt egy se legyen, melly örömre nem hevit és boldogít; örüljön nagy 
Árpád fia, hisz! ezen örömét drágán kellett megvásárolnia, igen , de ez 
csak a’ múltat nyomja, mert arany sugarait ide lövelte már jelenünkre 
a’ jövőnek megváltója; úgy van, a’ megváltás órája nem sokára itt leend, 
a’ feltámadás nagy napja közelget felénk, köztünk van a’ megváltónak 
apostola, utai egyengetője és készítőije, ’s közel létét urának fennhangon 
hirdeti. A’ felvilágosodottság szent Jordánában keresztelt meg már ezre
ket , ’s hogy leend e’ szent tannak sok követője az összesereglettek nagy 
száma után, hinnünk, remélnünk lehet; olajágat ad a’ hívők, a’ megke
reszteltek kezébe, hogy menjenek a’ nagy megváltónak útja elébe, ’s 
hintsék el előtte az ágakat, hintsenek virágokat ’s illatozva énekeljenek 
karénekeket a’ nagy Hosannának.

De inig százak és ezrek éneklik szent áhitatossággal a’ magasztos 
dalokat, vannak néhány ezren, kik, mert hitetlenek, a’ szép kar-dal közé 
idétlen csúf rendbontó hangokat vegyítenek,’s ezek azok, kiket, mint a’fel
világosodottság apostola mondá:„az idő öregsége téritend meg ;“ honfiak! 
tehát vigyázzatok, mert nem vagytok mind hivők, mind egyek, sokan 
vannak közöttetek, kik eskütt ellenségek, ’s nem áldoznak a’ felvilágoso-
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dottságés nemzetiség igaz istenének, hanem Beel, Isis, Mólók ésSvatopluk- 
féle hamis isteneknek, ezekre tehát figyeljetek, ’s örömötökben, melly le
gyen szent, lelkesítő és hevitő, az áltanok felett ellenőrködjetek, mert 
különben veszve vagytok, veszve van istenetek , hitetek.

Az öröm között ne feledjétek, oh honfiak! hogy vannak kötelességei
tek, vannak teendőitek; örülni nem elég, tenni is kell annak, ki szerelme 
tárgyául e’ hont jegyezte el; tenni kell annak, ki örömét meg akarja tar
tani; ’s ez igen természetes, mert mi egyéb az öröm, mint a’ legfőbb élet
gyönyör; a’ gyönyör pedig Kant szerint azon érzemény, melly az embert 
ösztönzi jelen helyzetében megmaradni; hogy tegyetek tehát, a’ természet 
szent, velünk született törvénye isfelhí; fel, ki a’ haza szent nevét, a’ haza- 
fiúi szent érzelmeket nem hideg betűkből, hidegebb szivekből öröklötté, 
kinek szivében e’ lángszerelmet a’ természet, nemes szülői vér ébresztette ! 
— Szerelmesünk szép? igaz, de szép is lehet, mert ujonan most nem rég 
született, de az idő meggyőzheti szépségét, ’s redőket, a’ nyomor élő re- 
dőit hozhatja majd fehér arczára, ha a’ fergetegtől meg nem óvjuk, ’s hogy 
meg ne bámuljon az égető nap kíméletlen sugaraitól, szeretetünkkel be 
nem fátyolozzuk.

Tegyetek ti honfiak! kik e’nevet megérdemlitek, ’s kik nem csak a’ 
honban, de a’ honnak is születtetek; ne is kedvetlenitsen benneteket az, 
hogy mindannyian bár éreztek képességet, erőt, a’ kormányon nem lehet
tek, „neque enim ille solus miiitat, qui in acie s ta t, et cornu dextrum 
laevumque defendit; séd et qui portás tuetur, et statione minus pericu- 
losa, non otiosa tarnen fungitur, vigiliasque servat et armamentario prae- 
est,“ úgymond Seneca; sőt én azt mondom: örüljetek, hogy mások van
nak előttetek, örüljetek olly lélekfenséggcl, mint az egykori spártai pol
gár: Pedaretes, ki midőn a’ 300 jeles polgárok közé fel nem vétetnék, 
örömittasan hagyá el a’ tanács házat, mondván: Spártának nálamnál 300 
érdemesb polgára van!

Tegyetek ti is, oh honleányok! hisz ti igen is sokat tehettek, ha 
anyák leendetek, ha szülötteiteket a’ honnak nevelenditek; a’ nevelés 
által egy hathatós kulcs van kezeitekben, melly által mindent tehettek, ’s 
nem csak gyermekeiteknek, de, mint a’ spártaiak, a’ honnak is anyjává 
leendetek, mert ,,a’ nevelés legelső és legfinomabb gondja ’s kötelessége a’ 
tietek, legtöbb függ pedig az első neveléstől.“

Szülni nem nehéz, hazának szülni és nevelni gyermekeket sokkal 
nehezebb; igen, a’ vad oroszlán és tigris szülhet, szülhet oroszlán- vagy 
tigriskölkeket, de embert, a’ szó egyszerű, de mély értelmében embert — 
soha; ’s ez jól van, a’ természet itt árnyt nem vet emberi jogainkra, mél
tóságunkra ; de megfordítva áll, az embertől vevén a’ kiindulási pontot 
(ha ezt igy szabad mondanom) az állatvilágra, az ember: a’ nő, ször
nyetegeket: oroszlányt, hiénát’s vad farkasfiakat szülhet, ember helyett 
fenevadakat növelhet, jól van-e ez? — van-e itt ellenkezés a’ nagy ter
mészetben? — van-e következetlenség magasztos lépteiben? — Mi az 
elsőt illeti; legfeljebb is akkor mondhatnám, hogy igen, ha a’ czélt,
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mellyre az ember te rem te te tt, e lfeledném , ’s az állatvilágot lényegben 
az eszes világgal egyenlőnek ’s azonosnak n ézném ; — mi a’ harm adik 
pon to t ille ti: hogy lehető legjobb a’ következettesség, csak ezt felelhetni;
— egyesitsük e’ három p o n to t, m int egyesíté isten a ’ szent három ságot, 
hogy egy legyen három nak lényege, ’s egyben feleljen meg mind annyi
n a k : az e m b e r f o g a l o m :  a’ szabadság legszebb, legméltóságosb , és 
fenségesebb érze tében ; ’s én ekkoron azt m ondom , felséges volt istentől 
a’ gondolat, hogy az em ber: a’ n ő , nem m int oroszlán vagy tig ris , m eg
szorítva , faj szerint adhat csak szü lö tte t; nem örülök azon , hogy ember : 
a’ n ő , vad farkasokat sz ü l, de igen azo n , hogy van szabadság és 
szü lh e t; — ne Ítéljetek m eg, értenünk kell egym ást, ’s elvbarátok leen- 
d ü n k !

Az ember szabad, ’s a’ szabadság szent értelm ében a k a r h a t ,  mig 
az á l la t , ha csak az ösztönt, melly tudatlanul a’ hajlam ban vezérli őt, nem 
nevezzük s z a b a d  a k a r a t n a k ,  nem akarhat, s z a b a d o n  n e m  a k a r 
h a t ;  nem igy az em ber, ő ész, elvek szerin t, m it ’s m ellyeket á lla t nem 
ismer, a k a r h a t  és tehet; üdvözlöm tehát én a’ szabad akaratot, a’ szabad
ságot m ég akkor i s , ba tán  sokszor visszaélvén véle a ’ gaz rósz is — mi 
m iatt sokan gondatlanul libaitélettel nem helyeslik ő t — le h e t; — avagy 
m it érne isten angyalának lenni is , ha rosszat nem lehetne ten n i, ha azt 
nem lehetne m egérdem leni ? — rósz nélkül a’ jónak  , az erénynek kellene 
elveszni épen úgy, m int szomor nélkül nem lehetne örömet élvezni, szomor 
nélkül az örömnek kellene e lhalványuln i; ki nem szom orkodott, örülni 
nem fog tudni so h a , ki rosszat nem ism er, erényre lelkesülést, érdem et 
m iként nyerhet?  — feleljetek , a ’ mély felfogás titkos lajtorjáján a’ felvett 
tá rgy  igazságaknájába benneteket tovább nem vezetlek; — mik vagy
tok tehát, oh emberek ? a ’ titkos term észettől kérdezősködjetek; mi vagy 
szabadságod által oh n ő ? szülöttedből angyal, vagy fájdalom! ördög leend 
is nevelésed után gyerm eked;'m egm ondja az első: hogy szabadságod után 
(m ert ördögnek is nevelheted vala ,ha akarod) mellyet fenségesen használ
tál, milly égi fenség le tt gyerm eked, ’s angyalnak anyja más m int angyal
—  legalább közönségesen — nem lehe t; megm ondja az u to lsó : hogy 
m illy magasan van bűn felett — rósz anya hasonló gyerm ek felett, — az 
erény ’s az ember szíve, ha szabadsága te tte it jó l kormányozza, addig még 
is felér; — ism erd, használd szabadságodat ’s fenségedet oh nő! légy az, 
mivé hogy légy, szabadságod u tán  m egkívánja a’ szabad haza, a’ szaba
dabb te rem tő ; nem elég szülnöd, m ert mint mondám, szülhetsz szörnye
te g e t, tig riskö lkeket, ’s ekkor eltévesztéd rendelte tésed , szülnöd kell 
e m b e rt, ’s m ert ez m agában nem  e lé g : nem vakbuzgó , de buzgó keresz
tény t , de m ég ez sem e lé g , szülnöd kell a’ hazának polgárt, szabad fiút, 
ki mit m int keresztény tanult, a’ haza szent o ltárán tes tté  v á ltoz ta tva , a ’ 
s z a b a d s á g ,  e g y e n l ő s é g ,  t e s t v é r i s é g  szent színében a ’ nagy világ 
minden po lgárainak , hogy im ádják, örömmel m egm utathassa.

T együnk polgártársak  , igy az öröm leend kedvesebb , örüljünk, igy 
testeink leendnek erőteljesebbek. ANTUNOVICS MÁTYÁS.
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KÖZÉPKORI KIRÁLY.
(Vége.)

y .
A’ viharos éjt kellemes nap, ’s ezt ismét gyönyörű est váltá fel. Oh, 

mert csak az emberi kebel nem heveri ki fájdalmait, ’s van a’ szilnek sebe, 
melly örök. A’ kígyó újra kinövi csonka tagjait; a’ cser még gyarapodik 
vágás után, ’s a’ természet örök szabálya az újjászületésnek.

Szerelmes pár édelgett a’ királyi kertben. Sápadt ifjú, lengő szög- 
fürtökkel, junoi termetű leány, ihletett kebellel. Mosolyogni látszék a’ 
természet boldogságukat, ’s az ég csillagbetűiben szerencséjüket hivék 
olvashatni.

„Látod-e, Rózsám— szakasztá meg a’ mély csendet Omár — azon 
most is pirló fellegeket, mellyek mögött a’ nap lehaladott ? érzed a’ virá
gok illatát ? ’s megtörvén a’ tél fagya, figyeltél, virághimzett mint lesz a’ 
mező ? mikép remegtet a’villám szava,’s mi kéjt lehel a’ nyári regg? mindez, 
tél, tavasz, villám, langyos est, a’ teremtő egy hatalmas „legyen“ sza
vára lön. Keblem hasonló volt a’ még nem teremtett világhoz, mellyben 
minden sejtés, vágy, érzelem, kifejezetien, zagyva tömegben úsztak alá, 
te lől istenem, ’s teremtve volt „igen“ szavaddal szivem világa, kifejezett 
lön az érzemény. Ah! mondd Rózsám; érzelmim teremtője, mondd, hadd 
istenüljek szózatod szárnyain, mondd: szeretsz-e engem?“

„,Ha szeretlek-e téged? — ismétlé a’ szerelem bájhangján Rózsa — 
Igen, Omár, én szeretlek téged! Szeretlek ez örök érzelem kimondhatat
lan lángjával, szeretlek! százszor jobban szeretlek enmagamnál. Te azt 
mondád, teremtője valék kebelvilágodnak: mondd, nem szereti-e az anya 
gyermekét? — ’S lehet-e téged nem szeretni? Téged, kinek dalára elra- 
gadtatik a’ bámész világ; téged, kinek zengő húrjain egy szebb világba 
száll át a’ kebel? téged, hatalmas királya a’ hangok országának? !“‘

„O h, beszélj, Rózsáin! — viszonzá a’ szerelemittas Omár — kedves 
volt eddig előttem a’ fülmile dala, elragadó a’ fenlengő pacsirta éneke, 
drágavolt előttem lantom lágy szózata: most nem bájol többé lombjai kö
zött a’ fülmile, nem ad élvet az ég felé törő pacsirta éneke, ’s lantom, csak 
szerelmemet zengve, édes! — A h! — folytató szünet után — midőn ez 
éden-kertbe remegve, pirult arczczal, dobogó kebellel beléptem: bennem, 
kívülem és mindenütt, boldogságomat láttam leírva: azt fuvalta a’ szellő, 
a’ patak lágy moraja azt súgta fülembe, úgy látszék, mintha a’ természet 
legyőzetve dicsőségemtől, szégyenét álomba fojtá el, ’s azért szunnyadóit! 
Midőn megláttalak, elálla bennem perczré a’ vér, testem egész gépzete 
megszűnt működni: mintha minden életem szerelmembe ment volna át!“ 

így édelegtek a’ szerelmesek, kéz kézben, szem szemben. — Ki Ír
hatná le az első szerelem boldogságát ! ó

Álmatlanul ül a’ zsarnok trónusán, mert neki, kinek parancsára egy 
ország hallgatott; ki élet ’s halálnak ura;ki mindenható volt széles orszá
gában: nem volt elég hatalma a’ csekély álom felett.
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Lelkét emlékei nyugodni nem hagyák; ezivét a’ szenvedély kín- 
tánczba kergeté; ösztönét, ereit, agyát és tagjait a’ meghiúsult vágy gvö- 
törte rémivel.

„Gyalázat! esztelenség! — és e’ nyomorú égiháború?! — ordítá kí
naiban a’ vad zsarnok. — Miért nem adtál há t, isten, vértet, fegyvereid 
ellen ? ! vagy miért teremtél félelmet, vagy öntudatot keblembe ? ! és mi
nek adtál a’ villámnak szózatot, vagy a’ tülnek villámhalló gépet?! Hisz 
nem vagyok én bűnös! Király vagyok, de a’ királyságvágyat te adtad 
keblembe,’s feltartani csak kell magamat! Hah! mi marja hát keblemet?!“

Ekkor lágy dal üté meg füleit. A’ királyi kertből bájos ének hangzik 
fel. A’ zsarnok felugrik, kinéz, ’s im — a’kert hűsében két szerelmest lát.

„Hah! tehát csak én vagyok elhagyatva? mindenki kéjeleg! kizáró
lag enyim a’ pokol?! Nem! — Kiirtok közűlök minden életet, vagy elor- 
zom tőlük mennyüket! !

Megragadja tegzét. A’ nyil kisuhan. A’ szerelem nem hatott mélyeb
ben a’ leány szivébe. Egy sikoltásban két életüdv törött meg. Kit váltanál 
fel inkább, az élőt, vagy a’ holtat ?

Most Antonio lép be urához:
,„A’ halálitélet Dezső felett!“
A’ zsarnok egy toll vonása egy embert foszta meg életétől.
„Akasszátok a’ gazt saját háza elé!“
Az udvaroncz szabály szerint viselt arczán kedv czikázott. Pár perez 

múlva, mialatt meggyőződött, hogy ura eltávozását hitte, szavának leg
jobb érczén, zavart színlelve, folytatá:

„,Felséges úr, — kiléptemkor kün zavart hangokat hallék: „egy to
lakodó nő könyörög ő felségénél, még ez estve előbocsáttatásért“ kallám. 
Oda lépek, — kit látnak szemeim? — e’ nő — Lenke!“4

„Hazudsz!“ — kiáltá meglepetve a’ zsarnok.
,„Kiván felséged meggyőződni ?4“
’S a' zsarnok gondolatai, mint Mózes vesszeje intésire a’ habok, el

állónak.
VI.

Halványan, mint a’ liliom, lépett be a’ zsarnokhoz Lenke. Hosszú 
fekete fátyol, hasonszinű ruhával fődé tagjait. Öve mellé éles gyilok volt 
védszerül szúrva. Szerencsétlen, hiszed, hogy ez a’ zsarnok körmeiből 
kiment ?

Magát mélyen meghajtva, olly hangon, mellyre erő ’s elhatározott
ság üték félreismerhetlen jeleiket, mondá:

„Felséged csudálkozni fog, hogy felkerestem, én, kinek kerülni is 
annyi okom van! ’S én mégis felkerestem! szökve! éjszakán! ki mindent 
vesztett, mit koczkáztat az?! mit nekem nappal, vagy éjszaka, csak jókor 
legyen még! Dezső elfogatott, őt veszély fenyegeti, — oh uram! légy 
igaz iránta!“

,„Ha az leszek — felelt kimért hangon a’ zsarnok — úgy készülj a’ 
legroszabbra. Fegyverrel támadott meg: ’s a’ felségsértő büntetése halál!
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„Fegyverrel támadott meg — kiálta fel fájdalmasan Lenke. — Tör
jön rabló házadba, ’s összetett kezekkel fogod-e nézni, mikép orozza el 
kincseidet? Jőjön lator házadba, ki nem pénzedet, sokkal többet, nőd be
csületét , erényét akaija elrabolni: nem fogsz-e kardot emelni nőd védel
mére ? Tehát nem volna semmi védszerünk ellenedben ?! ha nem védjük 
magunkat, fóldulod boldogságunkat; ha védjük, halállal büntetsz? Tör
vényünk nem véd ellened?! — De jó — folytató megadással — nem aka
rok erről többet szólani. Ha igazságos vagy, halál a’ büntetése. O h, légy 
hát irgalmas!! Ismered-e e’ szót: ,irgalom4 ?! Ez azon szó, melly tagjaidat 
összetartja, melly reményltetheti — ha lehet neked reménylened! — hogy 
isten egykor megbocsát! ez azon szó, mellyet, ha száműz isten, százezer 
gyilok van szegezve mellednek!! — Lásd, én meghajtom előtted térdemet, 
mint szegény bűnös esedezem! reményeidre, végső órádra kényszerítlek, 
légy irgalommal Dezső iránt!!“

Meglepetve állott a’ zsarnok Lenke előtt. Soha nem sejtett érzelem 
fogta el kebelét. Nem szánakozás az: inkább valami bágyadtság, vagy bá
tortalanság. „De igy te vagy a’ meggyőzött!44 gúnyoló fülébe a’ dölyf; 
gonosz ördöge eszébe hozta a’ tegnapot: ’s ő ismét a’ kőszívű zsarnok volt.

„,Kelj fel, asszonyom ’s hallgass reám. Azt mondád, hogy kegyes
ség az, mellynél fogva jót reményihetünk. Jó. En kegyes leszek, de — 
viszont kegyet kivánok.444

Lenke keblében villám czikázott, mellynek születése kéj: enyészte 
fájdalom, pusztítás valónak. Lenke tántorgott: de a’ zsarnok közeledése 
erőt lehelt tagjaiba.

„Vissza, zsarnok ! egy lépés — ’s. én halva rogyok lábaidhoz! ------
Nem ! — illyennek embert nem képzeltem soha! — Neked farkas voltanyád, 
hyena táplált kebelén , lelkedet pokol lehelte beléd, ’s lelked húrjait ördög 
hangoló!! Ember te nem lehetsz! átkozzon el a’lét téged,te szörnyeteg!!44

,„Elmondád már átkaidat, szelíd galamb?! — szólott üres hangon, 
a' bosszú rémes kifejezésével a’ zsarnok — téged az átok, engem illet a’ tett!444

Lenke, szegény Lenke!

Szétoszoltak az éj sötét felhői: rózsaköntösében száguldott a’ mér- 
hetlen légen Aurora. Felszáll a’ pacsirta, ’s az ég dalló szárnyasi fenkölt 
zenével idvezlik a’ gyönyörben rezgő természetet.

Dezső háza előtt gyanús csoport látható. Hogy munkában vannak, 
mutatja a’ hullámzás, melly közöttük támadott. Barna karók magasulnak 
felettük, mellyekről vergődő kigyóként lóg le egy kötélszál. Most mozdu
latlanul áll a’ működő csoport, ’s erőteljes hang emelkedik:

„Átok reád, gaz zsarnok! átok és kárhozat!!“ ’s a’ barna karókról
hánykodó test függe le ; ------ ’s rémesen felelt ez átoknak háromszorosan:

„,Boszú! boszú! boszú! 444 ’s az eltűnt férfiban Dezső agg fegyvernö- 
kére ismerhetél.

Most előtűnt, messze hegyormok közül a' nap, de illy jelenetet látva,
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pirulva bújt vissza felhői közé: ’s a’ felhők, a’ tó, a’ fák, mind, szégyen
lángba bomlanak.

Tegnapi gyászruhájába öltözve ült Lenke az imaszék zsámolyán. 
Egyik kezében megváltónk keresztje, másikban gyilok volt. Fürtjei ször
nyű rendetlenségben hullámzanak meztelen kebelén. Arcza fehér volt, mint 
a’ hó, lelke sötét, mint az éjfél.

,,Rémes sejtések! — susogá maga elébe — a’ zsarnok! oh, az átko
zott zsarnok! — talán? — De nem! — ez lehetlen! ebben meggátolandá 
őt isten, ki az ájult védelmét elvállalta! — Oh, bizonyosan, az isten meg- 
ótalmazott; hisz, hogy találtam volna másként honn magamat? — Hála 
ezért neked, szent isten!“

A’ szó elhalt ajkain. Sokáig mozdulatlan üle o tt: lelkét sokkal kíno
sabb érzelmek kergették, hogysem teste mozdulhatott volna.

Végre lassan felemelkedve az ablakhoz közeledik:o

„Isten, mi szép a’ te természeted! milly pompásan kél a’ nap, ’s milly 
égi zenével idvezlik jöttét dalló szárnyasid ! Egyedül én kesergek! — Min
dennek megadtad örömét, egyedül engem korbácsolsz szünetlen! — Mit 
vétettem én? — — De nem, én nem zúgolódom. Megnyugszom Ítéleted
ben, oh uram ! csak szűnjél meg egyszer sújtani!“

Most szemei a’ karókra estek, lelke összeborzadott, az egész világ 
szédült vele.

„Isten! nagy szent isten ! könyörülj rajtam!. . .  csaljatok meg érzé
kek! — — bitófa! — — Dezs — — !!“ —■ ’S összerogyott. Szerencsés. 
Legalább perczig nem érezé kínai óriás terhét.

Len a’ karó körül vitézek állanak, Dezső barátai. Arczaikon a’ 
szégyenülés pírja, kezökben a’ bosszú fegyvere volt. Keblök fellázadt ten
ger , mellynek szörnyű habjai egy fő felett tapsolandnak össze; szemeik 
villámfiúk, kik halált szórjanak a’ taps közepette.

Lenke ismét magához tért, — merev szemeiről elsimítá kuszáit 
fürtéit.

„Akasztófa! — Hah ablakom alatt!! —Vigyorogtok pokol ördögei?
------ hiában! — Dezső nincs megölve!! — — El tőlem! ------- így! —
— íg y !------ követlek édesem! — — követlek!“

Kezébe szorítja kis keresztjét, ’s követni látszik ábrándját, — gyor
sítja lépteit; villámgyorsan fut le a’ lépcsőkön; egyenesen a’ bitófának 
tart, — merően reá mereszti szemeit.

„Hah! átkozott zsarnok! ez a’ te mived! Dezső megölve!! — — 
Hahaha!“ — kaczaga fel rémesen, — ’s összeomolt.

A’ vitézek szilaj vonásain köny csordult le , a’ szánakozás könyűje ; 
’s trónrázó ajkaikról felhangzik a’ szó, a’ boszú szava:

„Ez őrült szentre esküszünk boszút a’ bitor fejére !!“
VII.

Ivielégülten ül a zsarnok trónusán. Körülte fényes udvaronczok ál
lának : ’s lábainál a’ nép panaszolja baját. Keble vidám volt, ha lehet 
orvot elrabolt kincs felett annak nevezni; vagy, ha bűnös tett szülhet
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tiszta örömöt. O h, mert a’ vidámság ég leánya. Képzelj egy részeg em
bert, ujjongva, tánczolva, fogod-e őt vidámnak nevezni? Nem vidám
ság ez, éppen olly kevéssé az, mint a’ fák szélvészes hanyatlása tánez; 
olly kevéssé az, mint a’ halálra csiklandottnak hangjai nevetés; vagy, 
az őrült ömledezései érzelem. A’ vidámság tiszta kebelforrásból eredt 
szikra ; örömzene a’ megelégedésnek a’ becsületességgel tartott kézfogó
ján ; lágy accorde életünk kemény hangnemeiben.

’S a’ föld népe reménnyel jött, reménnyel távozott. Nem hallva vi
gasztaló szót sem: ’s jót reményivé még is ; nem látva a’ részvét egy voná
sát sem: ’s nyugodtan mégis, hogy kihallgattatott; nem érezve önkény 
vas jármánál mást: mégis jó reménnyel jobb jövője felett. Vagy, eisern 
lehet magában a’ parány ? ’S csupán öncsalásban van rendelve boldogsága ?

Most megnyílik az ajtó, ’s belépett, kereszttel kezében, szétkuszált 
aranyhajakkal, szemeiben az elkárhozás kifejezésével, belépett — oh, 
repedjetek meg szivek! — Lenke. Fekete ruháját égő szalag folyá körül: 
mint poklot a’ tüzár. Lassú léptekkel halad: ’s az ajtón állók kapkodó 
zavara Antonio tettlen nyugalmán lecsendesül.

„Többé nem tartatok vissza. — Szóla tört hangon, maga elé bá
mulva Lenke — emlékezem reá , hogy szabad vagyok! . . . O h, csak 
ne danoljatok emberek! ! — ’s keservesen zokogott; — ’s kis idő után mo
solyogva folytató — nézzétek mi szép e’ szalag, Dezsőm jutalma volt ez. 
------Hol van Dezső ? — Oh, igen mélyen.------- Nem, nem! ti hazudtok,
— a’ levegőben!----- tagjait a’ szél lángba kergeti, pedig szive értem
könyez! huh!! — kiáltó megborzadva — kékre festvék arczai, a’ fájda
lom nyelvét kiölteté ! — ti sirtatok volna, ha őt láttátok!“ ’s kezeit sze
meire tapasztja.

Kis idő óta a’ távolról hallatszott zaj mindinkább közéig. Sebes hul
lámzás támadott az elsápadt udvaronczok között; mindenkin meglepetés 
és zavar látható, — ’s nem volt egy sem, ki az ijedség első perczében a' 
zsarnokot látta, ki parancsára figyelt volna.

Lenke egy udvaronczhoz közelít.
„Volt atyád? öleiének anyai karok? idvezíte mátka hű szerelme?

------ Százszor szerencsésb, ki nem veszthet! ! — — gyermeket láttam
vesszőzni: mi boldog! a’ sors veszeje súlyosabb! — — én is érezek —
— folytató remegő hangon — lelkemet, mert testet árnyéka mindig kö
veti , a’ kín ! kardot kezembe !

E ’ perczben rémitő zaj rivall. Ezer meg ezer torok orditja a‘ vad 
hangokat. Sebesen hömpölyög a’ háborgó csapat. Nép, vitéz, ifjú, aggból 
állanak sorai. Egy sem védeni, mindenik követelni jött. „Add vissza 
atyám, anyám, testvérem, mátkám, barátomat!“ harsogá jelszavuk, mely- 
lyen, mint kürt,  a’ végső Ítélet pusztításai között, áthangzék: „boszú ! 
boszú az elvérzettekért!!“

Halálsápadt lön a’ zsarnok, ’s összereszketének gonosz udvaronczai;
— de, perez múlva, azon éberséggel, melly a* zsarnoknak, vész óráiban, 
sajátja volt, hangzók villámkint átható parancsa:
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„,Urak, a’ lázadók fejét kívánom!“‘ 's a’ fényes emberek nagv 
része csatakiáltással távozék.

„Hahaha! — hangzók rémesen Lenke ajkairól — mikint pirul az ég, 
hajnal van! — Aggodalmam nagy, — a" levél, — Dezső, — susogá maga 
elébe — meg kell őt mentenem! — ’s mintha végezte volna szándékát, 
pár lépést haladott. — Meg van tartva, a' 7-dik és 10-dik parancs?“ — 
"s kiváncsi képpel feleletet látszott várni.

Künn szörnyű vérontással már a'lépcsőkig nyomulának, nem állhata 
ellen semmi a’ boszú hatalmának, sikertelen volt Antonio már a’ zendülés 
megtudtával tervezett hitszegése, éltükkel adóztak hitványságukért.

Kétségbeesetten rohan a’ zsarnok fegyver után, mint bőszült tigris 
ragadja meg védszerét; jaj annak, kit dühében elő talál.

Ekkor felnyílnak a’ terem ajtai, ’s fáklyák rémes világinál, a’ gyász 
sötét leplibe takartan, két halottat hoznak. Utánnok kín áijakint jő a’ 
rémsereg, kínérzelemmel arczon ’s szívekben: ’s a’ boszú és fájdalom 
nem volt illy rémesen kifejezve soha !

A’ zsarnok szivét iszony szállja meg, ’s áléit kaijai elejtik a’ boszú 
fegyverét.

Lenke eszmélni látszott, körülnéz , ’s a’ gyászmenet felé közeledik:
„Mi szépek vagytok édesim, — holtakat kisértek? ah! mi szép, — 

's a' holtakra bámul. — Szép leány, szép ifjú., — ők szeretik egymást?
— hál isten! — ni, ni — folytató bámészan — vérzik a’ lány kebele. Ah 
széj>! e' szivek vasat termettek! gyilkot, nyilat? — ’s mintegv eszmélve, 
figyelmesen ismétlé — gyilok?! — nyil?! — folytató növekedő indulattal
— nyil? ! — gyilkosság!! gyilkos ?! — ’s vontatva az indulat legélesb ki
törésivel — gyilkos csak egy lehet!! — ’s körülfuták szemei a’ terem 
téréit — hah! meg vagy !! zsarnok!!! jövel! jövel! nézd művedet!! ez a’ 
királyleány ’s gyilkosa te vagy!!!“ ’s összeomolt, — elég-e egy percznyi 
tiszta öntudat, elölni eg)7 kínos életet?

A' zsarnok erős melle lég után kapkod, kábult feje csüggedten esik 
mellére, ’s kevély nyaka megtörik.

,„Leányom!'“ ordító a’ kín szörnyű hangjain.
..„Szörnyeteg!!““ bömbölé a’ viszhang ezer torokból.
...Kegyelem !“‘
„„Átok!!““
.„Öljetek meg !“‘
..„Xem! irgalmas nem lesz karunk! — Légy átka ten magadnak! 

leányod váza legyen társad i t t ! kövessen egy nemzet átka poklodba ! nőjön 
lángokká a’ kiontott vérpatak! kinlódjál éhen szörnyű végedig! essél két
ségbe ! és ne tudj meghalni.““

A ’ négy halott, e' nép, *s az élő szörnyeteg a’ középkorban éltek.
CS. P.
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RÁKÓCZI.
Hazánk szentje , szabadság vezére ,
Sötét éjben fényes csillagunk,
Oh Rákóczi, kinek emlékére 
Lángolunk és sírva fakadunk!
Az ügy, mellynek katonája voltál,
Nem sokára diadalmat ül,
De te nem lészsz itt a’ diadalnál,
Nem jöhetsz el sírod mélyibűl.
Hamvaidnak elhozása végett 
Elzarándokolnánk szívesen,
De hol tettek le a’ földbe téged,
Hol sírod? nem tudja senki sem!
Számkiűztek nemzeted köréből,
Számkiűzve volt még neved is,
’S bedőlt sírod a’ század terhétől,
Melly fölötte fekszik mint paizs.
Oh de lelked, lelked nem veszett el,
Illyen lélek el nem veszhetett;
Szállj le hozzánk hősi szellemeddel,
Ha kezdődik majd az ütközet.
Vedd a’ zászlót, vedd szellemkezedbe,
’S vidd előttünk, mint hajdan vivéd.
’S másvilági hangon lelkesítve 
Erősítsd meg seregünk szivét.
’S rohanunk az ellenség elébe,
’S ha utánunk nyúl száz drága kéz,
’S lesz előttünk száz halálnak képe:
Nem lesz köztünk, a’ ki visszanéz.
’S majd ha eljön győzedelmünk napja,
A’ szabadság dicső ünnepe, 
így kiált föl millióknak ajka:
A’ ki kezdte, az végezte be!

PETŐFI SÁNDOR.

m ié r t  f é n y l ik ; á ’ c s il l a g  ?...
Miért fénylik a’ csillag,
Miért fénylik az égen?
Miért fénylik a’ szablya 
Honfiak kezében ?
Fénylik a’ csillag, mert 
őre az éjszakának,
És a’ távol naptól 
Vesz sugárt magának.
És fénylik a’ szablya ,
Mert éles vasára 
Hódító fénynyel süt 
Bátor szív sugára.
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Fényt veszít a’ esillag,
Hogyha a’ nap feljön,
Mikor hull ki a’ kard 
Honfiak kezéből?
Majd ha elvonul a’
Rabság éjszakája,
’S béke és szabadság
Napja kél utána. BOZZAI PÁL.

DALOK.
i .

Csikós volt az apám,
A ’ fia is az lett,
Csináltatott nékem 
Fakó kantárt, nyerget.
A ’ lovát eladta ,
A ’ mellyik volt nyerges .
De minek is volna ?
Elég nagy a’ ménes.
Ménesünk felül van 
Jóval a’ hat százon,
A ’ melly’ket szeretem,
Hátasnak tanitom ,
A’ mikor akarom ,
Akkor elfoghatom,
A ’ pányvás kötelet 
Nyakába akasztom.
Beh szép könnyű dolog 
A ’ pásztori élet,
Kivált a’ kit isten 
Csikósnak terem tett;
Hejb nem lennék juhász 
Semmiféle áron,
Az öreg apám sem 
Járt soha szamáron 1

II.
Hogyha meghalok , galambom , 
Keresd meg ott kinn sírhalmom . 
Keresd, míg meg nem találod, 
Ne kíméld a’ fáradságot.
Szomorú fűzfa lombjai 
Fognak síromra hajlani,
Levelei hulldogálnak,
Ha a’ szellők fujdogálnak.
Törj le majd egy ágat ró la, 
Ültesd otthonn udvarodba,
Nőjön föl ott nagyra szépre 
A’ szerelem emlékére.

PETŐFI ISTVÁN.
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TENGERI ÜT.
(Naplótöredék.)

Vágysz lenni tengerész? ez élet igéző!
Minden nemes lélek szereti e’ p á ly á t,
Hol ember a’ békében is talál csa tá t;
Mert erre a’ bősz förgeteg nyilt harczmező.
De itt  fiú ha vágysz haladni, mint dicső,
Mindennap istentől fohász között imádd
E ’ — földön ollyan gyér — erények birtokát,
Melly tengerész, mint harczfinái inkább kellő.
Létmegvetés mindenkor és minden helyett ;
Magasan égő honszereim minden felett;
Nemzetre túlsággal határos büszkeség.
Erős h it, e’ földön hogy a' fáradalom
LTtán nem is reménylhető a’ jutalom;
Nem nézni bért, ’s azt sem, minő a’ pályavég.

Marquis de Foudras.

Ötszáz csetvert gabna lerakásával megkönnyíteti hajónkkal sem mehettünk 
át a’ janikaiéi porondozaton. Tizenkét óráig voltunk azon fenakadva, ’s csak 
miután a’ horgonyainkkal, ezek kötelei és lánczaival megterhelt csolnaknemüeket 
tengerbe bocsátottuk , horgonyra vontatás segélyével menekhettünk meg ezen, 
minden azoftengerböl teherrel érkező hajóra nézve olly kellemetlen helytől. — 
Tizedhó 29-kén éjfélutáni 2 órakor Taklifok vezérfénye északnyugottól */4 
északra, mintegy 5 mérföld távolságban maradt el tőlünk; — tehát a’ fekete 
tengeren, a’ hajósok e’ szörnyetegén, valánk. Szélcsend volt, ’s csak a’ janikaiéi 
szorosból — bosforus cimmerius — nagy erővel rohanó folyártól viteténk. An- 
dalgva haladott ég kékén a’ hold gyönge ködfátyollal borított képe, óriás tüz- 
oszlopot Írván le a’ nyugvó viz sötét tükrére, mellynek koronáját minden vitor
láit kifeszítve hordó hajónk képezé , talapzata pedig a’ láthatár végvonalaival 
olvadt egygyé. — Alig fél óra múlva a’ hajó-orron levő őrség egy előttünk kis 
távolságra szinte szélcsendben maradt fölfelé törekvő görög hajóra tett bennün
ket figyelmessé. Megkísértettünk kormány és vitorlákkal mindent brigantinunk- 
nak *) más irányt adandók; de sikertelen. Nem lévén szél, árboczosunk nem 
kormányzott, ’s mentünk mint előbb a’ folyártól ragadtatva. Hasonló munkála
tok történtek a’ más hajón is, de — mint nálunk — eredmény nélkül. Mi neki 
kiáltoztunk, hogy té r je n k i, ö pedig nekünk. E ’ közben összeérkeztünk, még 
pedig vitorlásunk egyenesen tórsátattjának föfájával. Mindenki képzelheti, hogy 
illy találkozáskor nem fogadja a’ tengerész egymást istenhoztával. sőt kegj’et- 
lenül káromkodik. Egyébiránt ez összejövet — melly hullámzó tengerrel igen 
veszélyes szokott lenni — épen nem volt valami komoly dolog. Evezőkkel és 
szigonyokkal föltartóztattuk a’ két alkotmány összeütközését ’s egyiket a’ má
siktól valamennyire oldalast eltávolítottuk; — majd a’ görög kapitány csolna- 
kát 8 legénynyel hajója elibe fogván, a z t — sokszor inkább vagy kevésbbé tör
tén t, azonban a’ 2 legénység által mindig szerencsésen elháritott közeledés után 
— elvontatta előlünk. Békén és olly lassan haladtunk most — Kis Erim (Cher- 
sonesus taurica) partjainak hosszában — mint vizszinen alvó tekenyőcz, egészen 
éji 11 óráig, midőn gyenge fuvalom emelkedvén, elkezdett hajónk 2 m.földet 
tenni óránként.

Fekete tengeren vitorlázván, reményiem, nem veszi rósz néven az olvasó, 
ha annak, mielőtt utam leírását tovább folytatnám, rövid rajzát adom. -— Fek-

*) Brigantin, 2 egyenlően törzs , derék, hegy, fölhegy és szárnyvitorlákkal 
fölszerelt árboczu, 2 vagy 3 orr és egy tattvitorláju hajó. K. S.
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szik az északi szélességnek 41° 6' 30" és 40° 37 ', továbbá a’ párizsi keleti 
hosszúságnak 25“ 5 ' és 39° 20 ' közt. Partjait képezik: a) Anatolia (a’ Bosporus 
torkolatán levő ázsiai vezérfénytől Batumig. Északi szélesség 41° 59' és pór. 
kel. hossz. 39° 18'). b) Guriel, Mingrelia és Kaukázus (Batumtól kiziltasi föld
nyelvig. Ész. széless. 44° 55'. pór. kel. hossz. 34° 55‘ 44"). c) Kis Krim 
(Khersonesotól Saribulat földzugig. Ész. széless. 44° 33', pór. kel. hossz. 31° 
2 ' 57"). d) A’ Kiskrim és Duna közti föld (a’ dzsiarilagacsi félszigettől Duna 
torkolatáig. Ész. széless. 45° 15' pór. kel. hossz 28° 50'). e) A’ Duna és Bos- 
forus közti török birtok (Karakermantól az európai vezérfényig. Ész. széless. 
44° 12', pór. kel. hossz. 26° 23 ' 40").

E ’ partok egy része — Anatolia , Circassia és déli Krímnél — magas 
hegyekből á l l , ’s ennélfogva szükség esetében a’ közelhajózó árboczosoknak 
szolgálhat némikép horgonyzóul. Rumeliában csak K aliák ri, Emmona és Kiéri 
Nyáda-fok nyújt a’ vihartól űzőiteknek menhelyet, azonban mennyire biztost, 
m utatja, hogy többet elő ne számláljak, az utóbbi fok alatt pár évvel történt 
szerencsétlenség, midőn az oda kergetett mintegy 200 hajót egy ellenkező ten
geri vész horgonyon meglepvén, részint elsülyesztette, részint partra vetette, 
részint tetemesen megrongálta. A’ dunatorkolat ’s általában e’ partvidék kis 
Krim északi részivel együtt — mivel igen lapályos lévén, csak nagyon közelről 
látható — igen veszélyes.

Legnagyobb szélessége a’ fekete tengernek — a’ penderakliai kis öböltől 
Dnieperig — 330 mérföld *), — hossza pedig — a’ burgászi öböltől Pétiig — 
629 m.föld. Tehát egész kiterjedése igen csekély , úgy hogy zivatar alkalmával 
csupán mélyen merülő hajóval lehet rajta 48 óránál tovább hajózni.

Folyárai (corrente) a) Doné, melly azoftengerből a’ janikaiéi szoroson ki
jőve Krim déli partjai hosszában mintegy Khersancso-fokig délnyugoti irány
ban halad; — b) a’ Dnieper és Dniesteré, melly az előbbivel és Dunáéval egye
sülvén, délre tart a’ konstantinápolyi csatorna felé, mellyen egy része nagy 
erővel rohan a’márványtengerbe, míg más része Ázsia partjaira vetődvén, kelet, 
Mingrelia és Circassia körül pedig észak felé intézi futását. Egyébiránt vihar
kor ’s partok közelében általánosan, soha sem számítható biztossággal a’ foly- 
árok menete, következéskép az árboczosnak az általi leveretése. **)

Szelei: a) az északkeleti, melly kivált télen igen hideg, de ritkán ; — b) 
az északnyugoti pedig mindig ködös, nyirkos idővel ’s esővel já r ; -— c) nyár 
derekán északi ’s d) később déli szél fuj dogál, mellynek különös kora 1-ső, 2-ik 
és 3-ik hó. Anatóliai partjain a’ magas hegység fölfogván az északi szelet — 
ha t. i. gyönge — azt nyugotira vagy keletire változtatja át. Ezen észrevételt 
tették a’ hajósok Circassia alatt a’ nyugoti, és délnyugoti Krímnél pedig a’ dél- 
költi szélre nézve is.

Az iránytűnek északtól elhajlása (Yariazione della Bussola) a’ tájakhoz 
képest különböző. Egyébiránt — minden nagyobb hiba nélkül — lehet egész 
fekete tengeren hajóznunk 10° 30 ' nyugoti elhajlást vevén föl.

A ’ tél — különösen északibb vidékeknél — gyakran igen szigorú a’ fekete 
tengeren. Az azoftenger, janikaiéi szoros közele, a’ Dnieper és Dniester kör
nyéke az odessai kikötővel együtt minden évben kevésbbé vagy inkább befagy 
’s ollykor a’ dunatorkolat is. Számos esetek vannak , midőn a’ hajósoknak csak 
forró vízzel lehet a’ jégpánczéllal övezett vitorlákat fölengesztelni, igen soknak 
kezét lábát ’s fülét megveszi a’ hideg.

A ’ ködök rajta — mint az angol csatornán — gyakoriak és sűrűk.
A ’ fekete tengerem hajózás mind ezen kellemetlenségeihez já ru l , hogy 

abból csak a’ konstantinápolyi és janikalei szorosok igen szűk torkolatán át le-

*) Az itt előjövő mérföldek — mint tengerésznél — igen természetesen mind 
tengeriek, mellyekből 4 tesz egy földrajzit (geographica) ’s 60 egy fokot (gradus).

**) Leveretés (devia=abweichen von der rechten Fahrt auf der See.)
40
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hét kivitorlázni, mellyeket a’ gyakran alig nehány ölnvire szorítkozott láthatár
ban haladó, hullámokkal ós külön irányú ’s gyorsaságú folyárokkal küzdő ten
gerésznek 2 — 3 száz mérföldről egyenesen eltalálni több mint nehéz, —  csupán 
vakszerencse. Épen ezért a’ kármentő-intézet a’ téli hőnapokon át csak 8°/0-el 
biztosít fekete tengeri útú hajókat , ’s akkor is tartoznak magokkal a’ kapitá
nyok kalauzt vinni. *)

Szellőnk valamivel frisebbült. Kis távolban szélfólött maradt el tőlünk az 
Opukfoktól 2 m.föld messzire, nyugat és délnyugat közt eső , Petrocaravo, vagy 
Maurocaravo, (kőhajó, fekete hajó) melly 3 kőszál az ész. széless. 35" 5 ' és a’ 
grenwichi kel. hossz. 36° 25 '. Sok hajó, még több fogadás elvesztésének oka, 
mivel elől egy bárkhoz **), oldalról pedig két egymás mellett vitorlázó hajóhoz 
csaknem hihetlenségig hasonlít.

30- kán sebesebb széllel haladtunk el Kaffa előtt. Ez nevezetes kereskedő 
város volt régibb időkben is. Már a’ keresztes hadak alkalmával, mint nagy 
forgalmú ’s jutányos piaczról nagy hasznot hajtólag, innen látta el a’kelet-euro- 
pai kereskedést egy részben kezei közé kerített Genua, Konstantinápolyt ’s Gö
rögországot élettel, hallal ’s más élelmi szerekkel. Milly nehezen mondott le e’ 
városról a’ fényes porta, mindenki tudja az újabb történészeiből. Kereskedelmi 
czikkei most is csak gabnanemüek.

31- kén délutáni 4 órakor Krim csúcsa előtt az ész. széless. 44° 16' a’ gr. 
kel. hossz. 33° 55 ' vonultunk. E ’ partokat móltóságos, aljban fákkal ’s más 
növényzettel borított ’s tetőn ősz mészkövekből álló hegyek képezik, ’s a’ vidé
ket megótalmazzák az északi szél dühe ellen, úgy annyira, hogy itt a’ legzor- 
donabb télben is szelíd a’ légmérséklet. — E ’ csúcsot elérve a’ hajósok 2 fő
irányt választanak, t. i. Bugázó*"*"“*) felé tartanak, vagy pedig Rumelia partjaira 
fordítják árboczosaikat, ’s azok közelében szárazföld hosszában folytatják útukat, 
hogy ha netán förgeteg kerekednék reájok, az ottani horgonyzók valamelyikébe 
bemenekülhessenek. Választanunk kellett. Bájos tavaszi, uj erőt, uj életet te
remtő mosoly ült a’ tiszta égen, mint viruló nő szép arczán. Ki ne hinne illy 
derűnek? A’ fentnevezett pontot válpontul vevén konstantinápolyi csatorna tor
kolata felé vettük htunkat. Jó szél domborító vitorláinkat, — futmérőnk4 — 4 ,/ 2 
m.földet mutatott óránkénti haladásul. — Látkörünkön 15 velünk egyútu hajót 
számláltunk meg.

Mindszentnapon szinte kedvező szelünk ’s szép időnk volt. Esti órákban 
gyér fellegek kezdtek észak felől a’ láthatár széliről lassanként fölemelkedni, 
mellyek mindinkább sötétebben kezdtek tornyosodni. Éji tíz óra felé a’ hold 
utolsó negyede által különben is csekélyül világított ég egészen elborult. Miénk 
volt az első őrtállás, *j*) H  órakor erősen kezdett villámlani dél és délnyugat 
közt. A ’ szél mindinkább erősbült, úgy hogy a’ hegy és fólhegy valamint a’ 
szárny és tatt-vitorlákat be kellett zárnunk. A’ delfinek cziczáztokban magasan 
ugráltak ki vízből hajónk körül ’s mivel tengerész példaszó szerint:

Ha delfin farkával
A ’ vizszint verdesi:

Bevont vitorlákkal
Hajós a’ vészt lesi.

Minden pillanatban vártuk a’ vihar kitörtét. Éjfélt kongta el harangunk, 
— feljött a’ másik őrcsapat is. Az ész. széless. 42° 20 ' ’s a’ gr. kel. hossz. 31°

*) Kalauz (pilotto) melly Konstantinápolyban nagy számmal találtatik ’s egy 
útért 50—150 tallérral fizettetik, vagy csupán gyakorlati azaz : partismeró, vagy pe- 
dig egyszersmind tudományosan is készült.

**)Bark a’ palo vagy polacca —3, kosár nélküli árboczú hajó. Az első és közép 
árbocz brigantinszerűn és még hátszárnyakkal is , az utóárbocz pedig csupán 2 tatt- 
vitorlával van ellátva.

***) Bugázónak nevezik az clasz tengerészek kiválólag a’ bosforus torkolatát.
f) Első őrtállás esti 8 órától éjfélig, tehát egyegy őrtállás 4 óráig tart.
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lO '-án voltunk. Egy pillanatra szélcsend állott be; — az egész tenger reme
gett ; — észak és északkelet felől felénk fokonként közeledő fekete vonal a’ viz 
fólületén hirdette a’ vihart. Nehány perez múlva erőszakos szél üvöltött, ’s a’ 
főiduzzadt hullámok elkezdték hajónkat keresztben csapdosni. Bezárva az utó- 
törzsvitorlát is , azon reménynyel, hogy a’ szél nem soká megszünend, folytat
tuk a’ fenkijelölt irányt. Reggi 5 órakor sokkal inkább dühösbülvén az északon 
megállapodott vihar, kénytelenítteténk a’ derék vitorlákat 2 lefogással megki
sebbíteni és az előtörzsvitorlát bezárni. — A’ dolog többé nem volt tréfa. — Ha 
folytatjuk utunkat azon vonalon, mellyet eddig követtünk, kevés idő múlva 
part előtt leszünk, ’s ki áll jó t, eltaláljuk-e a’ bugázót? Ellenkező esetben hajó
törésre megyünk a’ magas sziklapartokhoz, hol nemcsak terhűnk, árboczosunk, 
de életünket is elveszés fenyegeti. Á tlátva, hogy az előbbi irány mellett mara
dás nem lenne egyéb esztelen vakmerőségnél, hajónkat széllel keresztbe fordí
tónk Rumelia felé, a’ nyádai horgonyzót még megnyerhetőnek hívén. — 8 óra
kor még jobban féktelenült a’ vész. Harmadik lefogással alacsonyra kellett a’ 
közép vitorlákat vennünk ’s nem tarthattunk föl mellettök más vitorlát, mint a’ 
főfáét *). Az árboczokat ellentartsákkal ’s az elemek dühének kifeszitett vitor
lák rúdait ellenkarókkal megerősbítvén, bezártuk ’s olajos vászonnal beszegez
tük brigantinunknak mind orrán, mind tátiján **) a’ tambukkot. A’ csolnak- 
neműeket, ’s mindent mi fódezeten volt, csigákkal ’s kötelekkel biztosítottuk.— 
10 óra tájban a’ hajó vizet bocsátott, mellyet csak mindkét szivattyún folytonos 
dolgozással lehetett meggyőzni. Ezenkívül a’ vész csapásai szélűre becsapkodtak 
túlterhelt hajónk fódezetére, melly vízzel mindig félig telve állott, ’s csak jobb 
és balfelől egy-egy karzatboriték kiütése által eszközlött nyíláson sikerült azt 
innen némikép lecsapolnunk. Délután még sanyarúbb lett a’ helyzet. Zápor, 
majd hó, majd jég , majd mind három együtt hullott alá. A ’ látkör annyira el
sötétü lt, hogy alig láttunk 50 ölre. Aprómarháink egy része tengeri betegség- 
áldozatává lett. — Hajónk 4 rombra***) veretett le, úgy p. hogy orrát észak - 
nyugotra tartánk ’s a’ haladási irány mégis csak nyugoti volt.— Ez vala tizen- 
egyedhó 2-ik napja. — Mi engem illet: egészen ki voltam magamból a’ nagy
szerűség által ragadtatva, — szinte kedvem jö tt a’ vihart megénekelni. Valami 
kimondhatlan kéjérzet terjedt el egész lényemen, ’s itt vettem észre azon ter
mészeti sajátságomat — mit később világosabban tapasztaltam — hogy vihar
kor minden tehetségem finomul, hatalomra emeltetik ’s kedélyem szokásomon 
túl víg lesz. Órákig álltam a’ tatton a’ jelenet fólségessége által megbübájolva. — 
Nem volt semmi élő lény látható, mint a’ viharmadár, melly idétlen víjogással 
ide ’s tova röpdesvén körülünk, kémlő szemekkel vigyázott ’s nyílként csapott 
le a’ vad elem által elragadott halacskákra. A’ tenger szörnyei, rettegve a’ ter
mészet búsultát, a’ fenék sötét erdeinek sűrűjébe rejteztek. Mi harezmezőn áll
tunk és küzdtünk. A’kötélzet közt süvöltő szél vad harczi dalt zenélt; — hajónk 
egyik pillanatban mély völgyben baktato tt, ’s fölötte eltemetéssel fenyegető, 
tajték ormú , ’s a’ szélfiuk által köröskörül kifodorított fólszinü hullámhegy

*) A’ conpresso-t főfának neveztem, nem csak azért, mivel a’ hajóorr fölött, 
tehát az alkotmánynak mintegy fején foglal helyet, hanem azért is , mert tartja az 
elóárboczot, melly nélkül hajózni igen bajos ’s csaknem lehetlen.

**) Hajó-tattnak neveztem a’ poppá-t (puppis, Hintertheil des Schiffs) a’ tiszai 
és körösi halászok után, részint hogy csupán azt jelentő műszót használjak , részint 
hogy az eddig divatos, de nem legaestheticaibb, hajó-far-t elmellözzem.

***)A’ tengerész látköre (Bussola marittima==:Kompass) a’ világ 4 fő része után 
4 fónegyedre osztatik. I. fönegved északtól keletig, — II. fónegyed kelettől délig, 
— HL fónegyed déltől nyngotig, — IV. főnegyed nyugottól északig. Minden föne- 
gyed 8 rombot számlál. Négy romb tesz egy szelet, p. észak és kelet közt a’ közép
pont vagyis 4-dik romb=északkeleti (nordwest) szél. Minden szél 4 negveddel ’s 
minden negyed 4 negyedkével bír ; p. északkeletről \  4 északra =  északtól 3 romb 
kelet felé, — északkeletről % és 3/4 északra =  északról 2l/4 romb keletre sat. — 
Mások fokok szerint osztják el a’ látkörkét ’s számítják a’ szelek árnyéklatait.



üvegként átlátszó kékes fekete tömege emelkedett, majd pillanat alatt képzel- 
hetlen gyorsasággal magasba dobatván, ott a’ gerinczen tánezolva lejtett, ’s 
alatta — mint a’ lomniczi csúcsról zöldtó völgyibe lenéző előtt — iszonyú mély
ség tátongott. Illy kép csak tengeri vészben ’s meg tán az örült agyában létez
hetik. — Gyönyörben úsztam, keblem földagadt, és fólhivám a’ vészt, mutassa 
meg nekem mind az t, mi rettentővel bír. — Uttársaim halványan álltak mel
lettem , kereszteket hányva a’ felénk ordítva rohanó hullámokra. Egyik imád
kozott , másik a’ tengerre vagy maga elibe nézett, ’s bámulva tekintettek felém, 
ha ollykor-ollykor egy-egy örömhanggal nyilvánítottam lélekállapotomat. E ’ 
nap annyira el voltam az új tárgyak által foglalva, hogy csak egy órát tudtam 
aludni.

3-kán folyvást esett hó és jég. Az ég ép olly borult,’s a’ láthatár épen olly 
sötét és kicsiny volt, mint 2-kán. — A ’ vihar nagyobbodván, hajónk erőseb
ben gyötörtetett, minek következtében a’ szivattyúval több tenni való volt. 10 
óra körül előárbocznál állván, épen szivattyúhoz akartam menni, midőn egy ret
tentő hullám, melly a’ törzsvitorlák rudjáig fölcsapván hajónkat egészen elborí
totta, engem is magával sodort. Tengerésznél fődolog, hogy hideg vérrel bírjon, 
hideg vérrel, melly legkétesebb pillanatban is olly közömbös tudjon maradni, 
mintha csak egy elhamvadt szivar helyett másikat akarna meggyújtani az em
ber. E ’ rendülhetlenség léte milly okvetlen szükséges: megszerzése épen olly 
könnyű. Maga az életnem edzi meg a’ szivet. Egy kötelet megkapván, segedel
mével a’ tengerből, hova vettettem, egész kényelemmel a’ hajóra visszamentem. 
Ezentúl vigyázóbb levék ’s hogy új hasonló, vagy tán még komolyabb tréfa ne 
történjék velem, derekamnál fogva megkötöttem magamat. — 11 órakor az 
árboczzaton könnyítendők megkisértők fódezetre bocsátani a’ hegy és fölhegy- 
vitorlákat ’s azoknak rudait, mi is — a’ foglalkozók legkisebb sérelme nélkül, 
szerencsésen végrehajtatott. Tekintsétek a’ tengerész sanyarú és csaknem rab
szolgai helyzetét ’s javítsatok rajta. Nincs osztály, melly iránt kevesebb valódi 
elismerés léteznék, mint a’ földmives és tengerészé, bár ez az, melly állomány
nak a’ legnagyobb szolgálatok egyikét teljesíti. Mi pedig a’ fáradalmat illeti, 
ebből tengerésznek és mindenek fölött csak tengerésznek jutott a’ legteljesebb 
pohár. Avvagy ki meri magáét összehasonlítni az övével, ki a’ förgetegtől 
gyönge nádacskaként hajlongó toronynyi árbocz tetején isten haragával küzdve 
egybeköti hazáját a’ föld legtávolabb részeivel, ’s tűrve zordon hideget és forró 
meleget, védetleniil állva ki esőt, hót és jeget, élete koczkáztatásával elhozza 
annak a’ messze világ kincseit. Szelidebb korban szelidebb eszközökkel is bol
dogulni. Ezt vegye mindenki figyelembe. És meglássátok, ha e’ kötelességteket 
a’ tengerész iránt teljesítétek, ő lelkesülten száll harezra a’ feldühült elemek 
ádáz csapásival, nem fogja őt csüggeszteni a’ vasmunka, ’s elégülten törli le 
viharbarázdált arczárói a’ veríték bő cseppjeit, mert keblét azon — a’ vad jelent 
virányossá hímző tudat gyújtja ’s élteti, hogy személye figyelem tárgya ’s 
hogy küzdelme méltányoltatik.

Dél volt. Nézegettem marseillesi vizellenes kalapomat, mellyről az iszo
nyú erejű szél a’ viaszt mind lehordta, ’s e’ közben azon igen prózai gondolat 
fordult meg elmémben, hogy jó volna valamit enni.Tegnap a ’ hasonló körülmé
nyekben divatozó hajós-szokás szerint tűz nálunk nem égett’s csak sajt és szár- 
dellával táplálkoztunk, mi magában mind becsületes étel, de engem ki nem elé
gít. Miután nagynehezen főzésre birt szakácsunk elkészült , alkapitányunkkal 
a’ta ttona’ karzat enyhébe vontuk magunkat az ebédet elkölteni. A ’ garázda szél 
m iatt, melly a’ tésztát kanalunkból, mielőtt azt szánkhoz értettük volna, min
dig k ifútta, — levest nem ehettünk.

A ’ szélvész északkeletre ment á t , megátalkodottsága legfőbb fokot érvén 
el. A ’ hullámok nem voltak most már egy-egy nagy vizhegy, hanem megannyi 
dühös sárkányok, tajtékot túró száz fejekkel. A’néplet arczán levertség ült. Nap
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magassággal vizsgálatot, vagy más kémletet — a’ bennünket sűrűn beburkoló 
köd miatt — hollétünk kinyomozására nem tehetvén, csupán becsüs számítás 
után tapogatóztunk, tapogatóztunk mondom, mert ki az , ki hullámok, szél és 
folyárral küzdő hajón erre mint bizonyosra épít ? A ’ hajótörés, melly elibe men
tünk , ’s melly nemcsak holm inkat, de életünket is veszélylyel fenyegette , több 
volt valószínűségnél. Egyik szegény szülőket hagyanda hátra , kiknek vénségük 
tehetlen napjaiban ő volt egyedüli gyámola, másik m átkát, kivel épen ezen út 
végeztével szándékozott összekelni, harmadik özvegyet ’s árvákat. Mind
ezeket megfontolva nem kárhoztattam őket. Nem egyenlő agyagból alkotott ben
nünket a’ természet, ’s a’ nevelés még kevésbbé képzett bennünket egyenlőkké, 
ennélfogva igen balga az , ki főben keresi a’ szivet. Egyik mint másik — mint 
kihez mindig és mindenben bizalommal közeledtek — hozzám jött fájdalmát el
panaszolni. E n , a’ helyett hogy velők magamat elérzékenyülni engedtem volna, 
igyekeztem figyelműknek a’ vésztől elvonására munkálni. A ’ kormányos — egy 
a’ játszi szerencsének fölemelt,majd levert, fekete tengeren már ötször hajótörést 
szenvedett, de haláltól mindig megmenekült fia — dideregve tartván nagy erő
feszítés miatt elzsibbadt kezeiben a’ féket, keservesen mondogatá, hogy 28 éves 
tengerészsége alatt összesen nem szenvedett annyit, mint most pár óra alatt. 
Erre bundámat adtam. Majd előhoztam dugaszba eltett 100 fiumei jó szivaromat 
’s azt a’legénység közt— melly eddig bagórágással altatta el némikép érzékeit— 
egyenlőn felosztottam. Aztán meséléshez fogtam’s beszéltem borzasztóbbnál bor
zasztóbb történeteket, mellyek — igen természetesen — mind szerencsés meg
szabadulással végződtek. Két óra felé a’ körülöttem letelepedetteknek épen egy 
mesét rögtönöztem, midőn egy roppant hullám becsapván, mindnyájunkat szé
pen leborított. Elmentével egyik prüszkölt, másik köhögött sat. én pedig egész 
nyugalommal kérdezém tőlök: hol is hagytam el ? ’s e’ zavarliatlan hidegvérü- 
ség elég volt a rra , hogy fél óráig jóizűn nevessenek. Víg voltam túlságosan ’s 
kifogyhatlan élezekben, pedig — ki ismer, tudja — hogy máskor egyik sem sa
játom. Elővettem a’ vallás szavait ’s isten igéjével bátorítám a’ kishitüeket, ’s 
a’ becsület szavával állítottam talpra a’ csüggedezőt. Lettem álommagyarázó, és 
a’ látott képekből — bár sok csűréscsavarás után — mindig szerencsés meg
szabadulást jósoltam. Szóval: nem mulasztottam el a’ legkisebb körülményt is 
czélom elérésére fölhasználni. És boldogultam.

A ’ hullámok tattunk még^eddig megkímélt részit is pillanatonként elbo
rították. Hajónk nem úszott többé viz fölött, hanem — tenger közepén fekvő 
szikla gyanánt — az ostromló habok alatt temetve állott. A ’ kapitány tanácsra 
hivott meg bennünket. Végzés lön, hogy az anatóliai halálos partok kikerülése 
és legalább Nyáda horgonyzójának elérése tekintetiböl, erőtetni fogjuk vitorlá
inkat. — Nyakig álltunk vízben. A ’ romboló vész mind letördelte karzatborité- 
kainkat. Szegeket ’s kalapácsokat fogván szakácsunkkal e’ bajt megorvosolni 
mentünk. Munkálkodtomban újra fölkapott egy keresztül csapott hullám , de 
lélekjelenlétem ismét megszabadított, ’s egy más hab hátán mosolygva vetettem 
vissza magamat munkatársam mellé, ki elsáppadva és egész testében nyárlevél
ként remegve a’ tartsák egyikébe kapaszkodott. Tovább dolgoztunk. Mások a’ 
szivattyúnál voltak elfoglalva, melly m ost, miután a’ hajó jobban szétnyilado
zott, több tenni-valót adott. — 3 órakor egy vad szélroham elő-derékvitorlán 
kát *) — pisztolylövést föl múló csattanások közt elragadta. A ’ vászon mind el
röpülvén , csak a’ vastag kötélszegélyzet maradt meg számunkra. Helyette az

”') Az olasz vitorláról nevezi el az árboczot, p. albero di maestra, én megfor
dítva árboczról a' vitorlát. Szerintem az árboczok nevei magyarul: elő-, utó---- ’s ha
van — középárbocz. Az árboczon — előfa gyanánt •— 3 fő részt veszek fői, t. i. tör- 
zsököt, derekat és hegyet, vagy csúcsot, mellyekről aztán a’ vitorlákat hívom. — 
Előtörzs-vitorla ----- trinchetto , — utótörzsvitorla =  maestra , — elöderékvitorla — 
paruchetto, — utóderék vitorla =r gabbia sat.
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előtörzsvitorlát túrók ki, mellyet azonban a’ főfáival együtt rövid idő múlva ha
sonló sors ért. Fölfeszegettük a’ tatt-tam bukkot, kihúztuk onnan új derékvitor
lánkat , ’s azt — födözeten még alacsonyra vevén, — mindenki képzelheti, milly 
nagy fáradsággal fölfűztük ’s kifeszítettük. — A ’ roppant hányattatás következ
tében ’s a’ födözeten levő nagy víztömeg m ia tt, hajónk megtagadta kormányá
nak az engedelmességet. Nem állhatott széllel sem keresztbe, sem tattnak. — 
4 ói'akor új tanács hivatott egybe. Mindenek előtt imádkozni kezdtek uttársaim; 
— szentelt viaszgyertyákat csepegtettek tengerre, vihart az által lecsillapítni 
reménylvén, ’s keresték a’ szentelt vizet i s , meilynek szerintök legnagyobb fo- 
ganata van , de szerencsétlenségre nem találták meg. Aztán fogadást tettek a’ 
tersattoi boldogságos szűznek. — Boldogok a’ hívők, mert övék a’ mennyeknek 
országa, mondja az irás, ’s szent igaz. Nem hallottál ez emberektől többé pa
naszt , nem láttál arczaikon levertséget; — szótlan b á r, de bátran és nyugod
tan néztek a’ jövendő elibe. Milly szerencsés ollykor ki imádkozni tud , gondo
lám magamban, ’s visszavágytam a’ szép korba, midőn még én is tudtam imád
kozni. — Bizony, bizony hitvány teremtmény az ember. Félistennek képzelvén 
magát, sajnálkozással, vagy épen gőggel tekint le együgyü társára, ki szive 
óhaját követve , az ész alig pislogó mécsénél botorkálva keresi a’ halhatlanság 
forrását, és ha eljő a’ kisértet nehéz órája, hacsak nem bir kebellel, melly 
a’ nagy mindenség ráomoltát is rendületlen fogadja el —  ’s ez mi gyér birtok, 
ép olly kevéssé érdem, miután az épen jó kedviben levő természettől legkisebb 
fáradalom nélkül nyeretik — hogy magának vigaszt szerezhessen és az elmulás- 
tóli borzalmat simogassa, elhagyva büszkeségiben álmodott fényhelyét, leszáll 
a’ sötétben tapogató tömeghez, vagy kétség martalékává lesz.

(Vége köv.) KOCSIS SÁNDOR. ***

*** Ne bántsd a’ magyart! !!
Egy német újság azzal fenyeget bennünket, bogy ha szót nem fogadunk 

Ausztriának, kénytelen lesz Magyarországot m á s o d s z o r  i s  m e g h ó  d í t a n i .
Másodszor??? H át vájjon először mikor hódította meg?
Ugyan, édes németem, mondd m eg, micsoda időtájban hódítottad meg 

Magyarországot ?
Arra emlékezem: hogy egy időben a’ magyar nemzet hódította meg Ausz

triá t, hogy Bécs falain magyar győzelmi zászló lobogott, de arról: hogy valaha 
német falamia foglalta volna el haddal a’jó Magyarországot, hallgat minden irás.

Jöttél bizony, édes németem, batyucskával a’ hátadon, mint armer Rei
sender a’ jó Magyarországba, foltoztad saruját a’ m agyarnak, árultál czérnát 
és gombostűt, és építettél belőle házat. ’S most azt mondod: hogy meghódítot
tál bennünket ’s ha nem hisszük, másodszor is meghódítasz!! !

Atyámfiái, fóldieim, magyarok!
Ti Kecskemét, Czegléd, Körös és Debreczen lakói!
Kik lakoztok a’ Duna és Tisza partjai között, a’ Réz a lján , a’ Nyirségen 

és a’ Csallóközben, jászok, kunok, hajdúk, palóczok, barkók és székelyek!
T i, kik becsületes munka ’s isten szabad ege alatt erős, bátor néppé nőt

tetek fel, kik tanultátok szeretni a’ hazát, imádni az istent ’s forgatni a’ buzo
gányt, mint a’ nádvesszőt. Kik nyitva tártátok kapuitokat, hogy ha jő az ide
gen , betaláljon terített asztalotok mellé ’s ossza meg veletek az isten áldását, 
kik egyenként bármikor szét bírtatok verni, ha jó kedvetek támadt , egy szál 
tőrül vágott fütykössel egy csorda labanczot, — hallgassatok reám.

Láttátok-e már a’ németet valaha?
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Láttátok-e a’ ném etet, mikor országos vásárban bukfenczeket hányt, cse- 
püt evett ’s kutyákat tánczoltatott a’ nép előtt ’s aztán rézkrajczárt kéregetett 
hegyes süvegébe ?

Láttátok-e a’ németet, mikor üres batyuval, beütött kalappal, sántítva, 
dideregve állt meg pitvarajtótokban’s ti keresztyéni szánalommal adattatok neki 
kenyeret és fázó tagjaira meleg ruhát.

Láttátok-e a’ németet, mikor reggeltől estig ott ült sörös kancsója mel
le tt, órra alját tubákkal festé m eg’s szájtátva bámulta az istent, ki bölcsen 
kieszközlé : hogy a’ hol német v an , ott csirke is legyen.

H alljátok: most ez a’ német azt mondja: hogy titeket kikerget az or
szágból !

Reszkessetek! —i
A ’ német irgalmatlan kegyetlen vitózállat.
H a a’ Duna, Tisza sör volna, rég megitta volna, ’s ha a’ magyar nemzet 

Bültcsirke volna, rég megette volna.
Tehát vigyázzatok és imádkozzatok, mert ez a’ német ugyan haragszik 

’s azt Ígéri, hogy megesz. Szegény fejeink!

Sopron megyében egy falu jobbágysága föl akarta osztani a’ földes 
úr jószágát.

Szerencsére a’ katonaság jókor közbe jö tt ’s a’ lázadók kegyesen meg
szeppenve oldalogtak haza.

Nehányan a’ falu bölcsei közül, tartva a ttó l, hogy e’ kudarezot vallott 
revolutiónak még következései is lehetnek, megkérdezték a’ nótáriust, hogy 
mi bajuk történhetik ezért?

A ’ nótárius tanult ember lévén, azt mondá:
,,Ezért kigyelmetek közül ötöt hatot fölakasztanak, a’ többit elviszik ka

tonának.“
„U ram , notárus uram, nem jól lesz az , segítsen szegény fejünkön!“
,,Bizony nem segíthetek én édes atyámfiai, ha csak kentek maguk meg 

nem előzik a’ statáriumot ’s az egész faluban mindenkit, a’ ki csak részt vett a’ 
nyugtalankodásban, huszonötig nem csapnak.“

Ezeknek sem kellett több, mentek rögtön a’ bíróhoz.
,,Bíró uram, instáljuk alássan, ne sajnáljon ránk huszonötöt veretni.“
A ’ bírónak mit volt mit tenni ? előhuzatta a’ derest, lekapatta sorba be

tűrendbe ’s huszonötig csapatta az egész falut.
Akkor aztán magát a’ bírót hasaltatták neki.M it volt mit tennie? kiállta 

ő is a’ maga huszonötjét ’s már most áldják mindnyájan az egek u rá t: hogy illy 
szépen megszabadultak a’ véres büntetéstől.

Egy mesét mondok a’ mi egyébiránt igaz.
Pesten sok emberséges magyar polgár v a n , ki a’ magyar kenyeret ugyan 

megtudja enni, de magyarul sem beszélni, sem hallani nem tud.
Egy illy érdemes urat nem rég gyönyörűen megtréfáltak.
Népképviselő akart lenni. És nem tud magyarul.
H át egy éjjel elmentek az ablaka a lá ’s pompás éji zenét adtak neki; nem 

macskazenét , valóságos tisztelgő éji zenét.
A’ Rákóczi hangokra megjelenik a’ megtisztelt ’s ugyancsak szórja a’ 

karsamadínert jobbra balra.
Ekkor feláll egy szónok ’s mond neki egy magyar nyelven tartott dictiót, 

illően formán:
,,Te csutorafej ü Habakuk!
A ’ megtisztelt levette süvegét és nagyon Örült a’ czímnek.
„H a te azt hiszed : hogy mi tenálad élhetetlenebb ördögöt ismerünk , ak

kor megérdemlőd : hogy szíjat hasítsunk a’ hátadból.“
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A ’ megtisztelt azt felelte erre németül: hogy ő.mindenkor kész élni a’ 
hazáért és bőgött elérzékenyültében.

„Szeretünk mi téged, mint az ördög a’ malaczot, — bár akkor látnánk, 
mikor a’ hátunk közepét; áldjon meg az isten, mint a’ suhai malmot.

A’ német minden szónál hatszor hajtotta meg magát, majd a’ fejét ejtette 
el, úgy komplimentirozott, nem tudott hová lenni dicsőségében.

Végre a’ szónok egész komolysággal szívére tett kézzel nyilvánítá : hogy 
előtte semmi sincs kívánatosabb, mint ő sógorságának elevenen mennybeme
netelét — a’ zsinegen , lá tha tn i, mire a’ megtisztelt hasonló ünnepélyességgel 
esküvék ném etül: hogy az ő szivének épen az a’ mindennapi kívánsága.

Erre aztán tust húztak neki, a’ szónok és a’ megtisztelt egymás nyakába 
borultak ’s fogadni m ernék: hogy valamellyik oesterreichischer Beobakterben 
ki fog jőni ez a’ szép tisztesség-tétel, mint különös Paradejubel, mellyet Ma
gyarhon polgárai egyik M itbürger, F raajnd, Kamaráddal elkövettek.

A ’ ministerium személyzete borzasztóan frizéroztatja az üstökét.
Természetes. Ok érnek rá legjobban a’ parádéra.

Hontmegyében Ipolyságon a’ népség el akarta venni a’ szolgabirótól 
a’ nemeslevelet.

Azonban a’ közbejött katonaság megmenté a’ veszélyben forgó nemes
levelet.

’S egyszersmind az elfogott izgatok , a’ notárus és egy prókátor hátára 
írta fel a’ nemeslevelet.

* ,*  Hétfőn indult meg negyven ágyú barátságos értekezés végett illír 
atyánkfiaival.

*** Ö r d ö g  v a g y o k ,  p a p o t  v i s z e k .
(Népfresco.)

1798-ban Sz. M. városában nem lehetett Husvét vasárnapján misét 
tartani.

Mind kiveszett a’ pap egy éjjel a’ városból.
Hanem a’ dolognak hosszú hübnere van ’s illő: hogy az elején kezdjem, 

hogy és miért nem lehetett Sz. M. városában 1798. husvét vasárnapján misét 
tartani ?

Mint mindenki igen bölcsen tudja , (értve tudniillik minden igaz hitű 
keresztényt, a’ hitetlenek számára úgy is Injába beszélnék; vagy nem hin
nék , vagy nem értenék) van Sz. M. városában egy csudatevő kép , mellynek 
szemeiből bucsujárások idején úgy potyognak az ökölnyi könnyek, mint a’ 
sebes eső.

Van ugyan itten egy csodatevő forrás, melly azon hasznain k ivü l: hogy 
vakokat és sántákat gyógyít ’s a’ plebánus malmát hajtja , még azon jó tulaj
donsággal is b í r , hogy a’ melly asszonyszemély arczát kendőzi ’s e’ vízben 
megmosdik, ollyan fekete lesz tő le , mint a’ szerecsen.

Vannak itt elvégre igen jó kedvű barátok, kik igen jó konyhát, igen jó 
borokat tartanak, kik a’ sok testsanyargatásnak és az isten igéje hirdetésének 
miatta sultani hasakat eresztenek, ’s kik istenfélő, kegyes szándékokból igen 
takaros piros pozsgás unokahúgokat tartanak magok körül.

Ide já r tehát a’ messze-fóld népe búcsúra e’ csudatevő képhez, e’ csuda
tevő forráshoz , és e’ csudatevő barátokhoz.

Ide járnak mind azon asszonyszemélyek, kiket a’ gondviselés nem része- 
síte azon dicsőségben , mellyben az ember komákat szokott keresni, ’s a’ 
csudatevö kép, csodatevő forrás ’s a’ csudatevő barátok megszerzik neki ez isten 
áldását.

Lakott ebben a’ városban azokban az időkben egy szép parasztmenyecske, 
kit neveztek piros Ju tkának , azért, mert igen piros volt, az urát pedig hítták 
Síiket Péternek , azért mert valósággal süket volt.
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Szép tudni, hogy mi volt légyen Ju tka pirosságának és Péter süketségé
nek az oka ?

Jutka fiatal volt , Péter pedig öreg.
Jutka nem szerette az u r á t , Péter pedig nagyon szerette a’ Sz. M.-i má

kosrétest, mellyről azt mondja a’ „szentek hegedűje“ , hogy „kivül mákos, 
belöl üres.“

’S e’ mellett Jutka asszonynak az a’ jó tulajdonsága is volt: hogy a’ csu
datevő képet minden nap meglátogatta.

Péter gazdának azonban volt egy furfangos katonaviselt öccse, kit ké
sőbb csakugyan föl is akasztottak, de ez nem tartozik a’ dologra.

Egyszer ez a’ katona összebeszélt Péter gazdával ’s midőn egy ízben Jutka 
assszony a’ csudatevő képhez ment, ez a’ kép háta mögé lopózék ’s kihallgatá 
az asszony imádságát.

A ’ kegyes hölgy csak azon unszolta a’ csodatevő képet: hogy eszközölje 
ki valahogy a’ számára: hogy az ő ura se ne l á s s o n ,  se n e  h a l l j o n .  Ez 
volt az ő mindennapi imádsága.

Gyönyörűséges szentek azok , a’ kik illyen czélokra engedik magukat fel
szólítani.

A’ katona hallva a’ szép imádságot, megszólalt a’ kép háta mögül vé
kony kisértetes hangon, mondván :

— Jutka leányom, ha azt akarod: hogy az urad se ne lásson, se ne 
halljon, süss neki mindennap mákosrétest, attól hidd meg! hogy megvakul és 
megsiketül.

Ez napságtól fogva úszott Péter gazda a’ mákosrétesben ’s lassanként el
kezdte füleit és szemeit fájdítni, úgy hogy végtére tökéletesen megsüketült és 
megvakult, úgy kellett őt vezetni, az ajtó helyett az ablaknak ment, ’s arra a’ 
kérdésre, hogy „dicsértessék“ azt felelte, hogy „köszönöm.“

Jutka asszony pedig csupa háladatosságból a’ csudatevő kép iránt minden 
este hétországra szóló lagzit csapott a’ kegyes barátok számára, kik ott kivi- 
lágos kivirradtig mulattak és dicsérték — Péter gazda jó borát, mint igaz ke
resztényekhez illik. Az áldott emberek!

Péter gazda ezalatt alutt a’ padláson a’ szénában , és nem látott és nem 
hallott semmit.

Egy napon a’ kegyes férfiaknak mi juto tt eszébe?
Valami rendkivüli különös csudatételt akartak producálni a’ szent forrás 

vizével, mellyről, minthogy végre nem hajtatott, máig sem tudni semmit. ’S 
e’ végre tele töltettek abból egy hatakós rézüstöt, azt felforraltatták, azután 
lehozattak egy zabhombárt ’s abba négyen beleültek, az ötödiket, a’ quardiánt, 
pedig elküldték a’ szomszéd faluba egy tarka lovon, dézmát beszedni.

Mit akartak azzal a’ forró vízzel, mit nem ? azt gyanítni sem lehet, elég 
az hozzá, hogy mikor valamennyien bennültek a’ fördő kádban, ime lejön Péter 
gazda a’ padlásról, neki esik a’ hatakós üstnek, azt két fülénél fogva kiemeli 
a’ katlanból ’s a’ forró csudatevő vízzel mind a’ négy kegyes férfiút leforrázta.

Hijjába kiabáltak, hijjába protestáltak neki, nem látott, nem h a llo tt’s 
rájok döntó az átkozott forró vizet.

Bele fúltak mind a’ négyen a’ — csudatevő vízbe.
Jön pedig a’ katonaviselt ember ’s Péter gazda elpanaszolja nek i: hogy 

egy barát ide jött hozzá meghalni, ott fekszik az ágyon, mit csináljon vele?
A ’ katona mondá: hogy majd leviszi ő a’ tóra ’s azzal vállára vette ’s 

czepelte kifelé.
Az utczán a’ silbak meglátja ’s rákiált: „Megállj, ki vagy?“
— Ördög vagyok, papot viszek.
A ’ silbak gondolá: hogy ez jó járatban van ’s odább ereszté.
E ’ pedig követ kötött a’ halottra ’s a’ tóba vetette.
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Azzal haza ment.
Ez alatt Péter gazda egy másikat fektetett az ágyra ’s a’ mint belépett a’ 

katona , elkezdte pirongatni:
-— No kend ugyan szépen kitett magáért. A ’ halott hamarább visszajött, 

mint kend ’s már megint itt fekszik az ágyon.
A ’ katona megharagudott, nyalábra fogta a’ másik barátot is ’s vitte a’ 

tónak. A ’ silbak megint rákiáltott. Ő vissza felelt: ördög vagyok, papot viszek, 
’s tovább bocsátaték.

A’ silbak épen nem akart ördögöt fogni.
Másodszor is visszament a’ katona ’s igy négyszer egymás után fordult 

meg a’ to ru l, mindég nagyobb követ kötött a’ barát derekára ’s mégis mindég 
otthon találta a’ halo tta t, mire haza ment.

Negyedszer aztán ugyancsak megboszankodva ügetett végzett munka után 
haza felé ’s szitkozódott magában: hogy ha még egyszer otthon találja, a’ kit 
a’ vízbe dobott, hát majd ezt meg azt teszi.

H át a’ mint megy, látja maga előtt koczogni a’ gvardiant, ki a’ szom
széd faluból jö tt meg tarka lovon dézma-beszedésből.

— Aha! Könnyű neked igy hamarább haza érni, ha te lovon jársz, szállj 
le csak arról a’ tarka lóról ’s azzal lehúzta a’ szegény barátot az öszvérrül ’s 
hijjába minden pörpatvar, bele dobta azt is a’ vízbe.

Reggelre aztán nem volt a ’ ki misét szolgáltasson.
Keresték a’ barátokat mindenfelé, sehol sem találták.
Azonban a’ silbak, ki amaz éjjel strázsán volt, titokban kibeszélte: hogy 

ö látta az ördögöt, a’ mint az egyenként elhordta a’ kegyes férfiakat.
Mind ezekből pedig az a’ tanulság: hogy a’ csudatevő képek ’s a’ coeli- 

batus szent férfiai mindenkor nagy lelki épületére szolgáltak a’ népnek, kivált 
a’ m agyarnak, melly tele van anecdotával illyszerü tárgyak felől, mik közül 
egyik gyönyörűségesebb és igazabb , mint a’ másik.

* 35* Egyszer Mária Therezia alatt felzendült Bécs legalsóbb osztályú népe-
Kérdi a’ királyné: hogy mi baja a’ canaillenak?
— Nincsen k e n y e r ü k  szegényeknek, felelék neki.
— Minő finnyáskodás! szól erre méltó indignatióval a’ k irályné, ha 

nincs k e n y e r ü k ,  hát mért nem esznek z s e m l y é t ?
*-.* Ferencz király egykor egy felmarsalával ferblizett a’ táborban.
A ’ király besserelt, a’ marsai aussizott: azután gustirozott mind a’ kettő.
Ekkor a’ király ijeszteni akart ’s hívott két húszast, a’ marsai megadta 

és visszavágott még hatot ’s kérdezte mije van ?
A ’ király kivágta:
— Három király, magam vagyok a’ negyedik. — ’S nyúlt a’ cassa után.
A ’ marsai legkevésbbé sem jö tt erre konfusióba, ő is kivágta a’ magáét.
-— Három disznó, magam vagyok a’ negyedik. — ’S beseperte a’ cassát.
*-.* — A ’ párizsi forradalomban egy barricadeurt czombon lőttek. — 

Jaj ! kiált ez összeroskadva. Ha most Guizot volnék, vagy Lajos Fülöp, nem 
tudnék szaladni.

— Egy másikat mellbelőttek, ’s a’ mint lerogyott, a’ szomszédját kö
nyökkel megtaszítá.

,.Bocsánat uram, nem akartam“ szólt udvariasan a’ megtaszítottnak, — ’s 
azzal lefeküdt és meghalt.

— Két jó barát küzdött egymás mellett ’s egyiket lelőtték.
„Nyújtsd kezedet utoljára“ , sohajta a’ haldokló.
„Nem lehet, puskát kell töltenem, szólt amaz ’s azzal lelőtte barátja 

gyilkosát.“
Csak akkor nyújtá neki kezét. Már akkor barátja halva volt.
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— Egy házat, mellyböl a’ municipalgarde lövöldözött a’ népre, sehogy 
sem tudtak bevenni.

„F e lk e li gyújtani! kiáltá egy hang. ’S rögtön futott egy férfi égő ka- 
nócczal a’ ház felé. Lelőtték. Egy másik ugrott oda, kikapta a’ halott kezéből 
a’ fáklyát ’s nehány lépést futott vele , őt is lelőtték. Ekkor egy gamin kapta 
fel azt ’s behajtá az ablakon.

Azonban a’ tüzet rögtön elfojtották.
E ’ sikertelen merénv után egy tűzi fecskendőt hoztak elő, azt megtöltők 

spiritussal: ’s igy fecskendők be az ablakon a’ borszeszt, ’s azután egy kanóczot 
hajítottak be, ’s az egész ház egy perez alatt kék lángban állott. A’ bennszorult 
katonák ordítva hányták ki fegyvereiket az ablakon ’s midőn a’ nép lá tta : hogy 
megadják magukat, maga sietett a’ fuldoklók segítségére ’s megszabadítá őket 
a’ lánghaláltól.

így küzdenek azok, kiket lelkesedés ’s nem vak düh vezérel.
A’ tudóstársaság, mint h írlik : három tuczat parókát és tubákos 

szelenczét rendelt meg Bécsből. Ezentúl illyenekkel foga jutalmazni tagjait.
*** Vasvári P á lt, kedvelt népszónokunkat, egyikét a’ legmerészebb 

szellemeknek vasárnap éjjel kirabolták. Többek között kéziratait is elvitték, 
melly körülmény könnyen azon gvanút kelti föl bennünk: hogy a’ sötét merény
let political volt. Hát ennvire jutottunk már? Ez után már csak a’ titkos éjjeli 
elfo jtások . vendéglői megmérgezések és utczaszegleteni leórgvilkolások vannak 
hátra.

Ide haza vagyunk-e h á t , vagy Muszkaországban ?
Ezt szeretném csak tudni.
A zok, kik a’ fegyvert letétették velünk, gondoskodtak-e arró l, hogy 

személyes bátorságban létünk védve legyen?
*3 * Egy valaki a’ vidékről levelet írván a’ belügyminister számára, illy 

titulust compingált:
„Tekintetes Sz. B. belügyminister ú rn ak , több tekintetes vármegyék 

táblabirájának. stb stb.“
*3 * A z o r o s z o k  f e l z e n d ü l t e k  M o s z k v á b a n ,  a’ c z á r  e l f u t o t t ,  

útközben találkozott a’ varsói lengvel küldöttséggel ’s vele együtt visszatért 
Varsóba. Ha elkergetik, csak menjen Angliába, ott már collegái is vannak. 
— Lajos Fülöp, Victoria királyné és Miklós czár; ha még egy negyediket is 
megtalálnak szalasztani, épen elegen lesznek egy whisztcompániára.

Komáromban mikor új hidat csináltak, a’ régi Nepomuk helyett is 
új Nepomukot csináltak rá. Megtudva ezt a’ gíbernyúzi közönség, oda folya
modott a’ nemes Komárom város tanácsához: hogy ne sajnálja azt a’ kopott 
N e p o m u k o t  nekik ajándékozni a’ szőlőhegyre — O r b á n n a k .

A ’ pozsonyi német polgárság kitűzte az ausztriai zászlót. Mint hall
juk Bécsben is letépték a’ németszövetség zászlait ’s az osztrák színeket tűzték 
ki helyettök. Előre látható az a’ kellemes helyzet, mellybe ez által Ausztria 
jöni fog.

A’ német szövetség kitagadja ’s ellenéül tekinti. Németországgal háború.
Olaszország elszakad tőle. Az egyesült Olaszhonnal háború.
Csehország lerázza nyakáról. A ’ csehekkel háború.
Lengyelhon boszút kér fejére. A ’ világdöntő Francziaországgal háború.
Éhez 3000 millió statusadósság, mellvet kimondani is sok, nem hogy 

még kifizetni. Ebből egy csomóval a’ M uszkának, másikkal az Angolnak ta r
tozik. Háború a’ Muszkával és az Angollal.

Világos status-banquerotte, maga után vonva a’ bécsi bank bukását ’s 
a’ nemzet kereskedelmi végpusztulását. Országos erida. Polgárháború Ausztria 
belsejében ’s végső pusztulás.

Az ausztriai császárnak nem marad egyéb hátra, mint lejóni Magyaror-
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szágba, ’s vissza sem nézni a’ háta mögött lángokba borult házra, mellynek 
végveszedelmét apái elkerülhetlenné tevék.

*** A’ censorok mind előkelő hivatalokba ju to ttak , kivéve azokat, a’ ki
ket mint becsületes embereket ismert a’ világ.

*** A ’ magyar katonaságot még mindig hordják ki az országból, ’s min
ket magunkat száz oldalról fenyeget a’ veszély.

Jellasics horvát bán statáriumot hirdetett ki azokra, kik Horvátor
szágban magyar sympathiákat érzenek ’s Jellasics még mindig nincs megbüntetve.

Komárom megye Már Lajos polgártársunk indítványára az erdélyi 
országgyűlésre, rokonszenvet nyilvánítandó, az indítványozót’s Boti László 
polgártárst küldi követekül. Pestről is fognak számosán útnak indulni. Bár a’ 
többi megyék is követnék a’ jó példát.

A ’ bécsiek elkergették Fiquelmont m inistert, — Dusek kineveztetett 
Kossuth mellé osztályfőnöknek. Kossuth neve nem ollyan fényes: hogy Dusek 
neve képes ne legyen azt elhomályosítani.

A ’ vidéki nemzetőrség még mindig fegyvertelen. Sok szép Írott.
m alaszt!

Cs. mezővárosban a’ cath. és ref. pap rábeszélései után a’ népség 
tökéletesen polgárosítá a’ zsidókat; megérjük: hogy a’ parasztemberek lesznek 
az intelligeniia.

A’ nemzeti színházban (azaz: hogy miután másforma színház nem is léte
zik, nevezzük egyszerűen színháznak) — tehát a’ színházban nevezetes dolgok 
történnek.

A ’ nádor végig nézte a’ Csikóst, tapsolt i s , tiszteletére tele volt a’ szín
ház és ki volt világítva.

Veszter tánczmüvész társasága szokatlan tetszéssel fogadtaték. Meg is 
érdemli.

A’ népies és jellemtánczokban kivált legerősebbek.
Tóth Samu genialis fölfogással bírta elsajátítani a’ népfajok jellemző fo

gásait; ő tánczában azon fajnak lelkét, életrajzát tudja bemutatni.
Az a’ jókedvű indolentia, az a’ nyílt homlokú hetyke tunyaság, mi a’ 

tótot jellem zi; az oláh tánczban a’ harczias , energicus szökések ’s a’ fanaticus 
komoly kedv, utóbb a’ kanásztánczban az a’ szilaj bravour, a’ vad, baltafor
gató nyakasság, melly nuanceokban magát a’ népet látni lerajzolva, ’s e’ rajzo
lás Tóth Samunak tökéletesen sikerült.

A ’ magyar tánczokban azonban szeretnék több egyszerűséget és népies 
színezetet látni.

Egy balletet is láttunk e’ társaságtól előadva, hol Tóth Samu, mint ,,a’ 
zöld ördög“ remekelt.

Bizony hasonlíthatlanul jobb e’ társaság a’ mi igen tisztelt tengeri múzsá
inknál, ’s ha már csakugyan kell, hogy tánczoljunk, nem volna rósz gondolat, 
ha az a’ színház, melly magát nemzeti színháznak nevezi, a’ magyar tánczmü- 
vészetet iparkodnék pártolni a’ külföldi felett, mikor az ennél jobb is , kedvel
tebb is. Volna kedvem némi kötelességekről is beszélni, de ezt hagyom ollyan 
időkre, mikor az emberre jobban hallgatnak. Elfelejteni semmi esetre sem fogom.

Előbb a’ fejét a’ németnek , majd azután rákerül a’ sor a’ lábára is.
Az operában ismét egy új kedves tüneménynyel találkozánk. Ez Lovasi 

Betti. Nem akarok róla hosszan beszélni, mert illyen lóháton élt időkben a’ 
hosszú beszédet nem olvassák, csak annyit merek jövendölni a’ tisztelt hölgyről: 
hogy ha úgy halad, mint e’ két év a la tt , egykor színházunk Schodelnéja leend.

A’ drama kegyetlenül pecsovics mind e’mai napig. Hja, kinek volna kedve 
most drámát í rn i , mikor senkinek sincs kedve azt megnézni.

Bajza lemondott az igazgatásról.
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Csatára, csatára!
Kifolyt az első polgári vér!
Azon perczben, midőn e’ sorok leírta után kihull a’ toll kezemből ’s ön

kénytelenül nyúl kezem kardja után: kifolyt az első polgári vér ’s Budapest ut- 
czáin rémesen viszkangzik a’ kiáltás:

F  egy vérré! Csatára !
A’ vészharangok félreveretnek. A ’ lakosság éjjeli álmából ébredez.
Budán tizennyolcz embert orgyilkolt le a’ katonaság Lederer parancsára. 

A ’ katonák vezetői voltak: Cserei, Lippe, Kübek és Czedlicz.
Papp Ferencz, Szeiszer János szabósegéd, Bogati Ferencz, Tömör János, 

Csabai, P á ro s , Burger József, Pesten sebesek. — Zmeskal, M érey, hiány
zanak. — Miskei János, Lukacsovics János, Budán sebesek.

A’ legelső barricade a’ forradalmi csarnok előtt áll. A’ fiatalság védelmi 
állapotba helyezte magát. A ’ harangok zúgnak.

C satára, csatára!

Megtörtént tehát, mitől úgy féltek kormányunk emberei.
Megkezdődött a’ polgárvér ontása. A ’ ministerium kerülgette a’ Charyb- 

dist ’s a’ Scyllába jutott.
Hivatalokat osztogatott azoknak , kiket a’ haza gyűlöl, vagy meghagyta 

őket hivatalaikban , hogy ne folyjon vér; most ezekre a’ nép kimondja vélemé
nyét , macskazenéket ad nekik ’s vér foly utána.

Nem merte kitenni hivatalaikból a’ néprontó egyetemi tanárokat, a’ fia
talság feltámadt ellenük ’s macskazenét adott nekik."

Nem merte kitenni hivatalából a’ fő hadikormányzót,'Abederert, a’ nép 
föltámadt ellene ’s macskazenét adott nekif

Ez rendes folyása a’ dolgoknak; ez így történt Párizsban, így Münchenben, 
így Berlinben és legközelebb Bécsben.

A ’ nép először folyamodott, ez nem használt, ekkor macskazenét adott 
’s mikor ez sem használt, szuronyokkal ment ’s elkergette a’ kit nem szeretett.

A’ macskazene a’ közvélemény apellatorium fóruma, utána csak a’ szu
rony van hátra ’s azt a’ katonaság kezdte el a’ vitatkozás terére hozni.

Lederer katonai becsületszavát szennyezte be, midőn azt mondá: hogy 
nincs fegyver az arsenalban, holott tizennégyezer darab volt, ezért Lederer 
megérdemelte a’ macskazenét.

Azonban ez csak az ő személyén elkövetett privátsérelem.
’S mit tesz ez ember ? Midőn a’ nép ablakai alatt összegyülekezik, orozva 

körül veteti katonasággal ’s nyomorú vasalljai olly mészárlást követnek el a’ 
fegyvertelen népen, mellytől érzéssel bíró embernek fóllázad minden íze.

N ő k e t  g y i l k o l t a k  a’ n y o m o r ú a k !
Az a’ katonaság, mellynek a’ kormány tudta nélkül mozdulni nem sza

bad , egy Lederer parancsára fegyvert fog és magánysérelmeket torol meg fegy
vertelen népen.

A ’ lelketlen csordák még lelketlenebb vezetői voltak: Cserei, Lippe, 
és Czedlicz. Gyalázat a’ vállrojtra, mit ezen emberek viselnek, kik hasz
nálni engedik magukat fegyvertelen nép orgyilkolására. Ezeknek hóhér a’ neve, 
nem katona.

És e’ botránynál az olasz katonák úgy tüntették ki magukat, mind rend- 
szerető, emberszívű nép, ők nem gyilkolák a’ népet, hanem gyilkolta a’ ma
gyar, meg a’ német. Ott vannak vezetőik nevei : Cserei , Lippe és 
Czedlicz.

Az elesteket Pestre hozta át a’ nép ’s itt boszúra hívá fel társa it, a’ ha
rangokat félre vereté, a’ rohanó német lovasságot hirtelen kerített fegyvereivel
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visszaverte: ’s hozzá fogott a’ barricad építéshez, midőn megérkezett a’ min
denütt segítő Nyári ’s a’ bosszú perczét biztatásai elhalaszták reggelre.

Reggel megyegyülés volt: hol kimondatott, hogy vagy van ministeriu- 
munknak ereje, vagy nincs. — HA VAX:

Akkor a’ ministerium tenni fogja e’ következőket:
Elégtételt adand e’ véres botrányért azokon , kik azt elkövették.
E ’ végre vegyes küldöttséget nevezend k i , melly fölöttük Ítélni fog ’s e’ 

törvényszék n y i l v á n o s s á g  mellett tartatik
Addig is, míg a’ törvényszék a ’bűnösök fejére Ítéletet hozand, L e d e r e r t  

hivatalából kiteszi. Cserei-, L ippe-, Kübek- és Szedliczre nézve intézkedend : 
hogy a’ vizsgálat elöl meg ne szökhessenek.

A ’ magyar ezredeknek bópénzét nem fizeti addig, míg azok az alkot
mányra mind meg nem esküsznek.

A’ h a d i  t a n á c s o t  rögtön feloszlatja ’s helyette másikat alakít.
Országszerte ö n k é n y t e s e k  s e r e g é t  fog összeszedni,’s a’ mostani 

magyar ezredek katonaságát azokba szétosztja.
Hadügyministert nevez k i , míg MÉSZÁROS megérkezik.
A’ tanuló ifjúságot felfegyverkezteti.
A ’ katonaságot rögtön felesketi az alkotmányra.
’S nem hagyja addig működni, míg ezt meg nem tévé...........
........ H a  p e d i g  e z e k e t  n e m  t e e n d i ,  a k k o r  k i m o n d j u k :

h o g y  n i n c s  f ü g g e t l e n  k o r m á n y u n k !  Az o r s z á g  f o r r a d a l m i  
á l l a p o t b a n  va n .

’S akkor aztán isten és saját erőnk védjen meg bennünket.
Akkor vegyük elő utolsó erőnket ’s karddal kezünkben kérdezzük meg a' 

sorstól: érdemeljük-e hogy tovább éljünk, vagy nem?
De tovább magunkat és egymást ne ámítsuk.
Minden a’ felelettől függ. Az első vér kifolyt, minden simogatás, 1 Agyi - 

tás nem volt képes ezt megakadályozni. Hogy több ki ne folyjon, ide most 
erély kell és határozott föllépés, mert pár nap alatt már talán késő lesz felelni.

Legyen e’ felelet élet vagy halál, de elhatározó.

Pest, május 9-kén 1848. Tisztelt szerkesztő úr! Azon megjegyzése, 
hogy a’ nők bízzák nevelésöket a’ korm ányra, forradalom előtti és még a’ régi 
kormány idejéből való , midőn mondák — „bízzunk az istenben, majd megse
gít“ , de azokon, kik magok nem tesznek, még az isten sem segít, azért tegyünk 
hazám hölgyei, egyesüljünk, legyünk szilárdok! marczius fiai kimondották az 
egyenlőséget és meg nem tartják! csak önmagok akarnak boldogak lenni, félnek, 
hogy nem lesz éltök olly kényelmes, ha önállók leszünk , fel akarják szabadí
tani a’ zsidókat, zselléreket, de a’ nőket, a’ haza felét nem! — Az igazság napja 
lehat ide is mi hozzánk, kik látván lánczainkat eliszonyodunk , de gyorsan 
eltökéljük magunkat és széttörjük. — Egy kört akarnak nekünk kimérni, mely- 
lyen túl lépnünk nem szabad, ezen hibás körben forogjunk — oh önzés mikor 
irtanak ki! — De ez így nem lehet, a’ nép széttöré lánczait, mert a’ nőket 
nem akarják felszabadítani, örök kiskorúságra akarják kárhoztatni, de ők tenni 
pognak!

Jogot tehát, jogot a’ nőknek ,
Mert jogtalanság a’ legrútabb bélyeg 
Isten teremtményein , a’ ki rásü ti,
Isten kezét el nem kerülheti.
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*#* NYILATKOZAT. Alulírtak, a’ nálunk szellemileg és annyira elha
nyagolt állapotban lévő iparos ossztály művelése ’s kiképzésére egyesülvén, 
az iparegyesület termeiben alakult „ i p a r o s  t á r s a l g ó k o n “ esteli órákban 8 
és 10 közt, következő tanokból tartanéinak alkalmas, életbe vágó ’s életszinnel 
felelevenített előadásokat az iparos segédek számára, éspedig : h é t f ő n  Bi-  
r á n y i  I s t v á n  fóldirásból; k e d d e n  B i r á n y i  Á k o s  az ipar és művészet 
történetéből; s z e r d á n  N e y  F e r e n c z  hazai történetekből, kikitérve a’ 
világtörténetre; c s ü t ö r t ö k ö n  S z e n t i v á n y i  A n t a l  hazai törvényből; 
p é n t e k e n  B i r á n y i  I s t v á n  a’ magyarnyelvből németek számára; s z o m 
b a t o n  G l e m b a i  K á r o l y  építészetből, 2-dik emeleten a’ vegyészi terem
ben; ezeken k ivü lirás, olvasás, számolás a’ kezdők számára hétfőn, szerdán 
és pénteken; a’ haladókra kedden és csütörtökön a’ physikai teremben Glembai 
Károly által fog taníttatni. Végre első emeleten a’ nagy teremben társalgás, 
hirlapolvasás stb. Az előadások ma estve kezdődnek.

Minden jutalomigény nélkül, egyedül a’ fónemlített szent czélból, vál
lalkoztunk kiki az elősorolt előadásokra, meg lehetvén mindenki győződve a’ 
felöl, hogy a’ milly okvetlen üdvös hatású kitűzött föladatunk, lelkűnkben olly 
kész áldozatu hazafiui buzgalom ég , elhanyagolt iparos osztályunk szellemi ki
képzésére. Pest f. 1848-ik évi május 8-kán

— Néhány budapesti könyvnyomtató segédek egy részvényes nyomdát 
szándékoznak felállítani. — Sok szerencsét! ?

— Épen most halljuk: hogy Lederer megszökött. — Szép!

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
BÉCS. 1848. T a v a s z u t ó  1. A ’ szellemi tavasz utóján vagyunk. — 

Az itteni szabadság tartalom nélküli álomkép, constitutiónalis formák köpe
nyébe burkolt semmi, — mellynek a’ többség ö rü l, a’ kisebbség engedelmes
kedik. A ’ függetlenség eszméje csak az egyetem növendékei közt é l. ’s épen 
e’ növendékek ellen naponként hangosabban nyilatkozik a’ rosszaié közvéle
mény. A’ nemzetőrök nagy része vissza, óhajtja a’ megbukott rendszert, mert 
sokkal jobban hozzá szokott a’ szolgasághoz, hogy sem görnyedt helyzetéből 
képes volna fölemelkedni. Illy viszonyok közt nagyon természetesnek fogjuk 
találni azt, hogy a’ fenség születés napján kihirdetett alkotmányt zajos tetszéssel 
fogadák. Nem czélom elemezni ez alkományt, de átalánosságban mondhatok 
annyit, hogy egy vért áldozott nép különbet kívánhatott volna. Ausztriának 
nem kellett múltra tekinteni, neki eddig semmie sem volt, mindent most teremt 
magának , ’s kitörő örömmel fogadja a’ kettős kamarai rendszert, mi által szü
letési ’s vagyonaristocratiát enged maga fölé emelkedni. Minek ez? . . . Miért 
ülnek ott a’ főherczegek ? . . . H át ők különb emberek másoknál csak azért, 
hogy a’ sorsnak családjokból tetszett egyet uralkodói polczra em elni?.... 
Vagy tán kiképzettségüknél fogva bírják a’ nép bizalmát? . . . Elegendő ok, 
mert ha birják úgyis meg fognak választatni, ’s hogy nem mindég bírják, eléggé 
tanúsítja azt a’ Lajos ’s Albert ellen nyilatkozott közvélemény. ’S mit keres ott 
a’ vagyon-aristocratia? . . . Mi szükség van ez új hatalom fölemelésére, mikor 
korunk szelleme minden eddig létezett hatalmaknak irtó hadat izent! . . .  Vagy 
tán ezekkel akarják kijátszani a’ szabadságot? . . . Még maga a’ politico-juri- 
dicai olvasó egylet is nagyszerű fáklyás menetet rendezett a’ alkotmány ki
hirdetésekor ő fensége tiszteletére. Jobb lett volna, ha eddig is olvasott volna, 
igen nagy szüksége van rá.
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Tegnapelőtt újólag lengyel küldöttség érkezett. Ez azonban nem ő fel
ségét , hanem az egyetemi ifjúságot kereste föl, ’s tudtul adta, hogy az ébredő 
lengyel szabadságot Krakkóban újra vérfürdőbe fojták. Ausztria nem elégli 
szennyét, mellynek súlya alatt utáltatva roskadoz, — még folyvást újakat 
gyűjt a’ régiekhez. Fárasztja az isten türelmét, ’s önként idézi elő a’ vihart, melly 
nek haragos villámai nem sokára porba fogják sújtani. Zsivány kezekkel nyúlt 
a’ nemzetek szentek-szentjébe, megorzá a’ népek jogait, ’s szentségtelen ajkai ki
mondák Lengyelország fölosztatását. Most a’ népek szabadulásának órája ütött, 
’s a’ szaladó fejedelmek tudtul adták az elnyomott lengyel nemzetnek is , hogy 
föltámadásának nagy napja közeleg. A ’ szegény lengyel fölemelte fejét, bizott 
Ausztriának világhírűvé lett szabadságérzetében, kérte ’s nem követelte jogait, 
csak annyit kivánt, mennyit az osztrák birodalom más népei kaptak , ’s kérel
mére ágyukkal feleltek, hogy az elesett csecsemők, gyermekek, asszonyok ’s 
férfiaknak Abeli vére boszut kiáltson a’ gyilkos Kain ellen. Tisztában lehet 
most Európa Ausztriának jogérzetével; ’s átláthatja, hogy itt az igazság’s 
méltányosság istene a’ fólfeszíttetés új meg új nagy péntekéivel találkozik. 
Eddigi vétkét megbukott bureaucratiájára háríthatta Ausztria, mert maga a’ 
nép csak akkor jö tt számításba, ha fizetni vagy harczolni kellett . . .  de az 
ezentúl elkövetendő bűn a’ népet fogja terhelni . . . mert felelős ministeriuma 
van, — ’s kezét Pilátusként egy könnyen ki nem moshatja.

Hazámnak Ausztriához állása is folyvást bonyolultabbá lesz. Kávéhá
zakban ’s lapokban egyre agitálnak a’ magyarokkali testvéresülés ellen. Ennek 
oka az, hogy sehogy sem tudják fölfogni irányzatunkat. A’ magyar ’s osztrák 
szabadság közt roppant különbség mint ellenséges választófal úgy áll a’ két 
nemzetiség között. A’ magyaroknál a’ szabadság tarta lm a, az osztrákoknál 
csak formája van m eg, ’s jelen helyzetében a’ tartalmat nem is fogja megtalál
hatni. M i, mint valódilag szabaddá lett nemzet, tiszteljük a’ szabadságot más 
nemzetiségekben is, — Ausztria pedig az által véli szabadságát elérhetőnek, 
ha más nemzetek függetlenségét letiporhatja. Mi az általános szabadságot párt
fogoljuk; Ausztria részletes szabadságot óhajt, ’s épen ezért az önzés szennyes 
körében marad. Mi vért és pénzt ígértünk Ausztriának, ezt ők kitörő örömmel 
üdvözlök, ’s össze-vissza csókoltak mindnyájunkat... de a’ czélt — minek létesítésé
re mi életünket ’s vagyonúnkat fölajánlottuk — eltévesztették szem elől. ’S ez az 
ellenségeskedés oka. ,Mi áldozatot ajánlottunk Ausztria megtámadandó függet
lensége mellett, de nem a’ függetlenséget megtámadó A u s  z t r  iá n  a k .“ Pedig 
az olaszok elleni harczban a’ szabadság ’s fűggetlenülés eszméje van megtá
madva. Háromszázados szolgaság alatt nyögtünk mi is , ’s azótai történetünk 
nem egyéb, mint a’ legnemesebb lelkű független magyarok vérével bemázolt 
já ro m , mit nemzetiségünk nyakába holmi Ampringen ’s CarafFa-féle osztrákok 
akasztottak. E ’ történetnek most vége szakadt , mert megváltónk, a’ világsza
badság eljö tt, ’s e’ megváltót a’ testvéresülés júdási csókjaival nem akarjuk 
eladni az Olaszhon függetlenségét letiprani akaró osztrákoknak. A ’ dynasták 
érdeke megszűnt czél lenni a’ nemzetek előtt , — czél maga a’ nemzet, melly
nek a’ dynasta nem u ra , hanem csak olly eszköze, melly által az akaratát vég
rehajtja. :S ha ez eszköz hibás, ha jobbat talál a’ nemzet, ’s ez mint szükség
telent elveti, mi magyarok ellene föl nem kelünk, annyival inkább nem aka
runk szívébe fegyvert mártani. A ’ fejedelmek ’s népek közti jelen viszony nagy 
részben egy oldalú szerződés, ’s ha a’ tárgynak tekintett nép öntudatra jö n , mi 
ellenszegülésünk maszlagával eszméletét kioltani soha sem fogjuk. Bármit be
széljenek hát az idevaló lapok , mi az olaszok ellen harczolni nem fogunk , míg 
őket szabadságérzet lelkesíti. PAP GÁBOR.







A’ FORRADALOM KÖLTÉSZETE.

] \ e  ijedjetek meg e’ szótól: forradalom.
Nem villám ez, csak napsugár, melly szemetekbe süt.
Minden mi szép, minden mi fönséges,'. e’ szóban benne van — Isten

irgalom és emberszeretet, férfierény és nőszerelem, néphatalom és világ
szabadság; — minden, minden e’ szóban: forradalom.

Ej után hajnal jő. Az álmok elfutnak. A’ sötétség visszatér kriptái
ba, a’ hegyek aranynyal festik ormaikat, a’ nap sugára szétlövell. Minden 
mi sötét és a’ sötétség lakója, visszafut odvába; de fólébred minden, a’ mi 
szép és az istené. Millió csillag, az ég millió gyémántos királya, tűnik el 
egy sugarától a’ napnak. Nem látja senki hogy hová lettek? Nem tudja 
senki hogy vannak-e. EletÖk csak a’ ragyogásban látszék, ’s ragyogásuk 
elmúlik, mihelyt az ég megszűnik fekete lenni. Helyettük ott fenn a’ pa
csirta zengi énekét.

Lássátok ez a’ forradalom.
A’ hajnal nem gyilkol meg senkit: hogy az éjt nappallá változtassa. 

Az éj mindenkit elaltat: hogy uralkodhassék.
A’ hajnal pirulása nem az a’ vér, melly a’ szívből kiömlik, hanem 

az, melly a’ hős arczán pirul, midőn sisakját fólteszi.
Az éj halált oszt mindenkinek. Még az élő is elalszik, ’s a’ virág 

becsukja kelyhét.
A’ hajnal életet oszt szét, még a’ sír is kivirágzik ’s a’ tengerfenék 

növény erdőt terem, hová szeme elhat ’s kicsalja a’ börtönnyiláson át az 
eltemetett halovány virágot.

Lássátok ez a’ forradalom.
Változik minden. Ég és föld más alakot ölt. De életre változik min

den. Világ és szabadság terjed szét mindenütt.
Ki boldogtalan volt, a’ forradalom szivét meggyógyitja, ki félt, bá

torrá teszi, a’ vak szeméről a’ hályogot letépi, mindent ad mindenkinek ’s 
még sem vesz el senkitől semmit.

41
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Igazságot tesz mindenkinek ’s még sem áll boszút senkin. 
Mindenkit megvéd ’s még sem üldöz senkit.
Mert fegyvere nem halált, hanem életet oszt.
Lássátok ez a’ forradalom.

Vannak, kik azt hiszik : hogy a’ forradalom eszméje egy a’ zsarnok
gyilkolással.

Ez lehetett akkor, midőn a’ zsarnokok a’ népet üldözték, midőn a’ 
nép a’ szabadság után sóvárgott ’s csak egy Brutusnak kelle születni 
minden Caesar mellé: hogy a’ népszabadság biztosítva legyen.

Újabb időkben a’ zsarnokok találtak módokat, mellyekkel a’ népe
ket magukba szerelmesekké tegyék ’s ha ledül egy, a’ nép másikat emel 
helyébe.

Illyenkor nem a’ zsarnokokat, a’ rabszolgákat kell kiirtani.
Mihelyt nem lesznek rabszolgák, nem lesznek zsarnokok.
’S ide nem kell kard, nem kell guillotin, ezt tenni fogja a’ forrada

lom szelleme.
A’ keresztyén vallást nem fegyver terjeszté el a’ világon; fo r r a 

dalom  volt az is, mit az a’ földön, az égben és a’ föld alatt előidézett, 
csatát vívott emberekkel, ördögökkel és hamis istenekkel, csatát magá
val a’ halállal, és győzött, mert fegyvere a’ szent igazság volt.

A’ hamis istenek oltárán kihamvadt a’ tűz, az ördögöket nem hitte 
többé senki ’s a’ halál fejéről leesett a’ korona. A’ halál megszűnt öldöklő 
angyal lenni. LTj élet angyala lett belőle. Mert úgy akarta az örök hatal
mú szellem.

E ’ szent lélek újra eljöend.
Nem hoz magával semmi fegyvert, mint igazsága szavait. Nem öl 

meg senkit, de mindenkit újra teremt. A’ félistenekből egész emberek 
lesznek, ’s a késő utókor bámulni fogja azon csecsebecséket, babonás nép- 
fetisheket, miket egykor a’ nép térdre omolva imádott.

Ha a’ nép ember előtt hajtja porba arczát, nem azt kell porba súj
tani, kit bálványul körülvesz, hanem őt kell kiemelni a’ porból ’s tudtára 
adni: hogy ki asszonytól született, az nem isten, de nem is igavonó barom.

’S ezt fogja tenni a’ forradalom.

Ha az unió Erdélylyel megtörténik, mi lesz nemzeti szineinkből ’s 
e’ két ország czímeréből?

A’ magyar czimer szinei: vörös, fehér, zöld.
Az erdélyi czimeréi: kék, arany, vörös.
Ha egyesülünk, mind ez ötféle szint fogjuk-e viselni ? Ez maga egy 

szivárvány lenne, melly hazánk egére ugyan nagyon illenék, de zászlónak 
igen tarka.

Vagy pedig egyikünk színeit sem viseljük, ’s a’ két czimer helyett 
csinálunk egyet.

Magyar honunk czímeréből úgy is megeshető hogy a’ négy ezüst
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folyó közül elvesztünk kettőt (Dráva, Száva) el a’ hármas halmot (T atra , 
Fatra, Matra). A’ kettős keresztet eddig is kihagyhatjuk, miután vallás
egyenlőséget mondtunk ki a’ hazában.

Nem marad számunkra hátra egyéb, mint a’ vörös mező.
Ha a’ régiekre akarnánk visszatérni, elfogadhatnék az egyfejü sast, 

melly Árpád zászlaján lobogott hazát kereső apáink előtt, e’ czimer alatt 
volt egy a’ magj^ar nemzet ez előtt kilenczszázötven esztendővel.

Bár e’ czímerrel mindazokat feltámaszthatnék, kik akkor ennek hű
séget esküvének.

Ha pedig elakarjuk felejteni a’ múltat, ’s újat akarunk teremteni, 
akkor:

Legyen czimerünk : vörös mezőben fehér kard, vagy fehér mezőben 
vörös kard.

JÓKAI MÓR.

AZ UTÓSÓ FEJEDELEM.
Háromszor látta lelkem arezodat.
Nem a’ sírból idéztelek föl, a’ mennyből idéztelek alá.
Kivüled egy csillag sem ragyogott az égen, te voltál az utósó. A’ 

többi lehullt, vagy kialudt.
Fejed körül az idveziilet glóriája fénylett, e’ tündöklő töviskoszorú, 

mit a’ martyrok hordanak. — Arczodon a’ megdicsőülés szomorú moso
lyával, szent bánatodban jelentél meg előttem, mint egy könnyező seraph. 
— Értettelek, értettelek. —

Napsugarakkal kellene írnom a’ fekete égre, ha úgy akarnám festeni 
arezodat, minőnek lelkem látta azt, ’s még akkor is kezem nem bírná 
visszaadni e’ ragyogványt.

Emléktelenül hamvadsz el sírodban. Ha az utókor mind azon köve
ket, mik emberi kebelben szív helyett feküdtek, egy halomra gyűjti, 
pyramidot emelhetett volna azokból emlékedre. Most reszketeg szó , elre
pülő lélek néma tisztelete, mellyben neved áldott emléke él.

Hagyd e’ szerény Mausoleum oltárára fölírni képedet! — Minket 
kicsinyeknek hagyott a’ törpe kor, — dicsőségünk futó csillag fénye, 
minő egy nyári éjszakán száz lefut az égről; — de azért nem vagyunk 
reád méltatlanok, — egy istent ismerünk, a’ kit te ismertél, egy istent 
imádunk , a’ kit te imádtál: — a’ szent szabadságot!

Hagyd ez oltárlapra fólírnom nevedet . . . .
Kezem ne reszkess. . . .

I.
Világtalan , kietlen éjszaka. . . .
Az élet hallgat és a’ sírok megszólamlanak. . . .
Nem ollyan éj, minő volt, mielőtt nap és csillagok lőnek teremtve; 

hanem ollyan, minő volt a’ kereszrefeszítés golgothai éj», — midőn nem
41*
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az ég világitá a’ földet, hanem a’ föld lángjai világíták a’ sötétségéé eget 
’s a’ megfeketült napból vér folyott a’ földre.

A’ nap fenn van az égen, de fénye nincs. Mozdulatlan lomha felhők 
sötét tömegei fogták el világát, miken át sem napsugár, sem ember szeme 
nem hat. . . . Dél van és éj.

Ollykor a’ távol láthatáron percznyi villanás ütközik fel; más ország
ban járó fergeteg hangtalan villámlobbanása. A’ pillanatnyi fény sötétkék 
derűjében föltűnik a’ néma, a’ fekete világ. Sötét hegytömegek , sötétlő 
templomok, magas tornyaikkal, hallgatag komor kerített városok, fekete 
erdők, fekete sík mezők ’s a’ rajtok keresztül kígyózó fekete folyam.

Majd, mintha álmodnék a’ vidék ’s álmaiban kezdene neszezni . . . .  
nehéz, nyögő sóhaj vonul végig a’ hallgatag világon , minő egy börtönbe 
ásott nép kínfohászkodása... tompa döngés, mintha nedves hant hullana 
üres koporsó födelére, fojtott, enyészetes harangszó ringása,. . .  zúgó ének
hangok , messze, messze vidékről, zárt ajtajú templom ablakain keresztül 
’s a' lejáró folyam egyhangú zúgása.

Olly fojtottak, olly temettetek e’ hangok, mintha tenger fenekéről 
jönének ez álmatlan hallgatás közepett.

Mindig több harang kezd szólani, — a’ fagyasztó templomi ének 
mindég zúgóbb lesz, csengetyü hangok szólanak bele ’s lánczok csörre- 
nései, csak a’ fájdalom és a’ szentelt kétségbeesés hosszú, hidegen égető 
sóhaja marad olly reszketeg!

Hirtelen, — mintha a’ pokol nyitná meg kapuját, vagy mintha meg 
gyúlt tűzokádó szakítaná fel rejtett craterét, vakító tűz fény gyúlad ki a’ 
földön, lázzadó világával vérnapot gyújtva az égnek, — száz máglya lo
bogó ragyogványában. Az egész csillagtalan világ, mint egyetlen vérrel 
festett kép áll elő, erdők, és templomok, hegyek és fellegek. Vér az 
égen, vér a’ földön! —

— Hosanna, hosanna! dicsőség istennek! ordítja millióm ajk, — 
dicsőség istennek a’ magos mennyben!

Kiáltó harsonák, vad dobzörej, bömbölő harangok pokoli zenéje 
kiséri ez istendicséretet, melly mintha vadult erőszakkal akarna utat törni 
magának a’ fellegeken keresztül, vagy el akarná fojtani a’ martyrerény 
reszketeg imáját, hogy meg ne hallhassa azt isten.

— Hosanna, hosanna! Kiáltja a’ rabszolga nép, ki lánczának sze
mein számlálgatja le imádságadóját.

Az ég pedig fellegekkel van elzárva a’ földtől.
Nem akarja az ég látni a’ földet. Nem akarja imádságait hallani az

isten.
Bocsánat és engesztelés azoknak, kik őt tévelygéseikben nem isme- 

rék; — bocsánat és engesztelés azoknak, kik őt a’ kisértet óráiban megta
gadták; — de jaj és kárhozat azoknak, kik nevében a’ népre lánczaikat 
rakták, kik hirdették a’ hazugságot ’s az oltár háta mögött kaczagtak, kik 
vérrel áldoztak •— isten dicsőségére ! —

Ezeknek imádságait nincs ki meghallgassa!
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. . . De számláivá vannak a’ könnyek, miket az üldözött erény titok
ban kihullat, föl van írva minden fohász, mi a’ szabadság vér tanúinak 
ajkait elhagyja, ’s eljöend a’ minden adósságok visszafizetésének napja, 
mellyben lészen a’ kevélység megaláztatása!

Erőtlen gyönge hangok alig hallható éneke zeng e’ szent ordítás 
közé, — fájdalmasan nyugodt, szelíd, magasztos ének . . . ott a’ máglyák 
fölött fehérbe öltözött sápadt alakok égnek, hátrafont kezeikkel egymáshoz 
kötözve; — a’ lángok arczaikat csókolják, a’ nép köveket hajigái fejökre 
és ők imádkoznak hóhéraikért ’s égnek emelt arczczal állják ki a’ láng
halált e’ szóért „szabadság!“

Miilyen fehér ott a’ láng, a’ hol az ő szent testeik égnek, mint vilá
gít az emberek arezaiba, azokéba, kik ott körül állanak, vad, tomboló 
tömeg, fanaticus rabszolga-képeikkel, középlények ördögök és vadállatok 
között, ’s azokéba, kik messze bérezek ormán futva bújdokolnak, futva, 
de arczaikat daczosan fordítva vissza, üldözöttek, de nem rettegők, — 
rongyosak, — de büszkék.

Bujdosva fut a’ fejedelem is, a’jók apostola, kiűzve ősei honából, 
kifosztva, megátkozva ’s elhajtva a’ fergeteges éjbe, ki idegen országok 
hidegébe. Feje körül a’jövő dicsőség glóriája fénylik, e’ tündöklő tövisko
szorú, örök koronája az Isten igaz fólkenteinek. Arcza halvány és bús, mint 
a’ földet elhagyó Astraea arcza, tekintetében a’ honszeretet emésztő fáj
dalma. Szemében köny ragyog, kezében királypáleza helyett a’ vándorút 
koldusbotja. Óh, e’ koldusbot fogja egykor visszavíni magyar hon szabad
ságát.

Ott a’ máglyák előtt veressel bevont székben fekete férfi ül. Sugár
zik arczárói a’ sötétség, mint tiizből a’ világ; homlokán fekete négyszegű 
korona, kezében pásztorbot, mellynek egy vége gyémántos, körűié töm
jénfüst áradoz és mysticus ének visszataszitó alakok ajkairól. Hideg gyö
nyörrel nézi a’ martyrszenvédést, hideg arczának egy vonása sem válto
zik, de szíve benn örül. A’ megvakitott nép odajár öltönye redőit csókolni. 
Gyilkosok, lopok, szentségtörők és hazaárulók szítják a’ tüzet, ’s kapkod
ják a’ szentek szélhordta hamvait, mellyekért megbocsátja vétkeiket a’ 
fekete ember.

Az utósó énekhang is elhal. A’ martyrsereg bevégzé a’ dicső tanú
bizonyságot, kiszenvedének mind, állhatatosak maradtak az utósó perczig 
mind, ’s egy sem tagadta meg lelke Istenét.

A’ vakbuzgó nép tér dreh ullva kiáltja :
— Dicsőség a véráldozatok Istenének!
De ezer hang kiáltja vissza az erdők sötétjéből, a’ sziklák ormairól:
— Dicsőség a’ szabadság Istenének!
’S ezer arcz fordul daczosan a’ vérveres világnak, melly reájok lobog 

ijesztő fényével, de ijedtelenül, — vállaikat nyomja minden kínszenvedés, 
minden nyomor terhe, de térdeik nem hajolnak meg alatta.

Visszaforditja arczát a’ fejedelem is, e’ semmi szenvedésben el nem 
csüggedt arezot, mellynek szelidségében az oroszlán bátorsága lakik,
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visszasugárzik abból lelkének világa, azon léleknek, melly ha egy nép kö
zött lett volna kiosztva, nagygyá tette volna azt örök időkre.

Oh egy nemzetnek csak egy illy szentje támadhat egy nép életében.
Minek is volna több? Az álló csillagnak nem földön a helye.
Visszatekint bátran. Nagy szeme sugárzik, mint két vezércsillag 

mellyre a’ buta nép sárral hajigái föl. Fölemeli vérező homlokát, fölemeli 
halvány, fényes arczát és a’ koldusbotot kezében, mit egy ország fejedel
mének meghagyott, mintha mondaná :

— Visszatérek!..........
. . . .  A fekete ember föláll vérvörös székében, fekete szemöldét 

mély szemére vonja, daemoni arczának igézete előtt elsápad a’ lelketör- 
pitett nép. Kezébe hamut vesz, a’ vértanuk hamvát, ’s merre a’ bérezek 
állanak, hol a bujdosókat kéz utói nem é ri, azon tájra szórja azt ’s átkot 
mond a’ nép apostolának fejére.

— Átok, átok, átok reád! Átok a’ vizre, mellyben megmosódol, 
átok a’ légre, mellyet beszívsz! Átok reá, ki ha éhezel, — enned ád; ha 
fázol, — tűzhelyéhez bocsát; ha fáradt vagy, — házába befogad; ha meg
halsz, — eltemet. Átok, átok, átok reád.

-— Dicsőség Istennek a magas mennyben, zúgja undok hymnuséne- 
két az eget káromló csorda. A’ templomfalak iszonyú viszhangja dong rá.

A’ kereszt, a’ sötét kereszt magasra emeltetik, vérző istenkép rajta, a’ 
nép arezra borulva imádja azt.

Miért mutatjátok a’ népnek az istent keresztre feszítve, vérehulló 
arczczal, megtört szemekkel, leszegezett kézzel ?

Azt akarjátok-e neki mondani ez által ?
,,Jaj annak, ki a’ népnek szabadságot akar szerezni, jaj annak, ki 

világosságot akar hozni a’ földre ! Díja gyalázat, díja halál.
lm ez ember itt isten leikével b irt, ez istenember szabaddá akarta 

tenni a’ népet és boldoggá — ’s megfeszítteték.
Lásd ember és remegj.
Az ördög úr a’ földön. Lássátok halva az istent!
Jaj annak, ki az embert szeretni tanitja!
lm e’ halott itt isten volt, a’ szeretet istene, ’s meggyilkoltaték.
Lásd ember és tanulj félni, tanulj gyűlölni!
Miért nem festitek úgy az istent, midőn a’ sírokat megnyitja ’s azo

kat , kik tanultak szeretni embert és hazát, a’ mennybe föl viszi ?
Van-e iszonyúbb alak a’ bálványimádóknál, kik undok faragott kép 

előtt hajtják meg arezukat, mint a’ tietek, kik az istent úgy mutatjátok 
fel a’ népnek, mint egy mezítlenre vetkőzött, megostorozott, szétfeszített 
emberalakot.

A’ halál urát a’ halál lábai alá tapodva! — ?
Te mindezekről semmit sem tudsz, szegény bíboros ember, te ko

rona alá festett kép , kiről a’ lelkét nem biró nép Istene képét másolja le, 
a’ haragban és villámok dörgésében uralkodó Istenét. Nevedben úgy, mint 
az Isten nevében lelkeket gyilkolnak, embervért ontanak, befecskendik
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vele az oltárt és a’ koronát, hogy féljenek tolok. Üldözik az igazságot és 
a’ hazugságokat díjazzák.

Te mindezt nem tudhatod. Hogy hallhatnád a’ hizelgők szavától né
ped elfojtott kínjajdulásait? hogy láthatnád e’ kövérre hizlalt rabszolga
seregtől, kik aranyosan, fényesen, mint pávák és pillangók rajongnak kö- 
rüled, népednek rongyait, ’s a’ sebeket, miket e’ rongyok takarnak. Oh 
ha csak egyszer álmodban keresne föl egy illy tekintete a nevedben terem
tett nyomornak, nem mernél többet alunni e’ koronás fővel.

Szegény biboros ember!
Ki tett illy kevélylyé tégedet ? Mivel vagy másoknál dicsőbb ? Mivel 

vagy másoknál nagyobb ? Szállj le magányos fényed magas karszékéből, 
’s ha lenn vagy, emeld le arany süvegedet ’s hasonlítsd magadat ama 
megalázodásában is főnséges arczhoz, mit egy országüldözte bujdosó visel.

. . . .  Mellyik lesz kettőtök közül a’ fejedelem? O-e vagy te? . . .
Szegény bíboros em ber............. (Folyt, köv.)

A’ KIRÁLY ESKÜJE.
Megesküdt a’ király 
Hunyadi Lászlónak: 
„Esküszöm az égre,
Áz ég istenére,
Bántani nem foglak!“

Készül föl Budára 
Jó Hunyadi László.
Ne menj fel, ne menj fel, 
Ne légy életeddel 
Könnyelműen já tszó !

Vermed lesz Budavár,
Bele esel, ha mégysz,
Maradj lenn Belgrádban, 
Vagy bujdoss hazátlan,
Szép fiatal vitéz.

Kora még te néked 
Sírba fekünnöd le,
Éktelen halotti 
Szemfedőt borítni 
Ékes szemeidre.

Hazám szép vitéze 
Ne menj föl Budára!
Látod, mi villog ott?
Nem a’ te csillagod . . . .  
Hóhérbárd sugára!

„Balga aggódástok 
Nem ijeszt el engem; 
Köszönöm tanácstok,
De reá nem állok,
Megyek, föl kell mennem.
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Vén Budavárban van 
Ifjú menyasszonyom ; 
Érted száz halálba 
Mennék meg sem állva. 
Szerelmes angyalom!

De halálról ottan 
Szó sincs, nem is lehet. 
Megesküttél nekem, 
Királyom ’s én hiszem 
Szent esküvésedet.“

Nemes bizalommal 
László Budán termett. 
Ássák a’ zsiványok, 
Ássátok, ássátok,
Alája a’ vermet!

Menyasszonya keblén 
Meg sem pihenhetett, 
Szerelme egébül 
Mély pokolba szédül: 
Tömlöczbe vettetett.

„M iért dobtok engem 
Fekete tömlöczbe?“
— „Mert királyod ellen 
Van szándék szivedben. 
Hűséged megszegve.“

— „Én királyom ellen ! 
Én hűséget szegő!
Emelj szót ellenem, 
Lelkiisméretem,
Légy bíróm, lépj elő.
Ez hallgat, ez alszik, 
Mint csecsemő gyermek 
Anyja lágy ölében,
’S engemet, oh szégyen! 
I tt  bilincsre vernek.

Vegyétek le rólam 
Ezt a’ rozsdás vasat,
’S adjátok helyébe 
Hazám védelmére 
Tündöklő kardomat!“

Beszélhetsz, jó vitéz, 
Senki sem hallgat rád, 
Tömlöczöd becsukták. 
Halld fordulni kulcsát, 
Csikorogni a’ zárt.

Nem sokáig hagyták, 
Hogy magát emészsze 
Nagy Magyarországnak 
Legszebbik virága, 
Legnagyobb vitéze,
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„Kelj föl, és jöszte k i!“
— „Szabad vagyok tehát ?“
— „Szabad lészsz, olly szabad, 
Hogy egy óra alatt
Ott vagy, a’ hol apád.“
— „M it ? megöltök engem ? 
Apám szent nevére,
Ez őrült merészség ! . . .
Ki sem hallgatva még,
És már elitélve.
Hunyadi Jánosnak 
Vagyok én gyermeke;
Velem így tennetek 
Nem rettent bennetek 
E ’ félisten neve?
De volnék akárki,
Én ártatlan vagyok,
’S a’ király végtére 
Esküvel Ígérte,
Hogy bántani nem fog.
Halld meg, egész világ,
Te hozzád kiáltok: 
így add rá hitedet,
H a esküvéseket 
Tesznek a’ királyok!“
Szép vitéz Hunyadit 
Föl szent-György terére 
Hurczolták a’ latrok . . . 
Többet is akartok 
Tudni ? kifolyt vére !
Háromszor csapott a’
Hóhér“ a’ fejéhez,
’S László vitéz még él,
Él, ’s halljátok, beszél, 
Ekkép szól a’ néphez:
„Én ártatlan vagyok;
Ha volna is vétkem, 
Bűnhődtem már érte,
’S törvény értelmébe 
Szabad már személyem!“
’S föláll László vitéz,
De megbotlik lába,
’S estében negyedszer 
Sújt hozzá a’ mester 
És fejét levágja!

Lemenőben volt a’
Nap, piros volt arcza,
Vad haraggal vetett 
Végső tekintetet 
A ’ véres piaczra.



650

Azért volt a’ nap olly 
Haragos kedvében,
Hogy a’ nép csak állt ott 
’S merőn szájat tátott 
Tehetetlenségben.
Mért nem éltem akkor!
M ért nem voltam o ttan !
Kiáltottam von a’
Gyáva bámulókra 
Veszett fájdalmamban :

„Föl, ha istened van,
Föl, magyar nép, és e’
Gaz királyt legottan 
Fojtsuk az ártatlan 
Áldozat vérébe !“

PETŐFI SÁNDOR.

TENGERI ÜT.
(Vége.)

Mivel nem kevesbíthettük vitorláinkat, a’ nélkül hogy mint bárányok 
egyenesen mészárszékre ne menjünk: elhatároztatott a’ hajószerietek födözeten 
levő részinek tengerbe hányása. Kivettetett egy középhorgony kötelestül, lán- 
czostul, 4 ágyú, több vontató , 2 szárnyvitorla sat sat , úgy hogy nem maradt 
ott egyéb, mint a’ csolnakneműek, mellyeket — lehető szükség esetében — éle
tünk megmentésire tartottunk fen. Mindezekkel sem könnyebbült árboczosunk 
mit is. Ennek folytán 4-dik tanácskozás eredménye lett, teherre tenni kezeinket 
’s abból egy adagot kihányni. Fölbontatván a’ tambukkok ezen át tatton az élés 
— hajóorron a’ szerlettárból szóratott ki a’ gabna. Én szakácsunkkal a’ szivat
tyú mellett m aradtam , ’s csakhamar kiürítettük annak tartalmát. — Néztem a’ 
finom búzát. Nem kellett tengerbe, csak födözetre önteni, honnan kisöprette azt 
a’ betóduló víztömeg. Ki mondja m eg, mi sok kincs lappang e’ tenger fenekén, 
csak ki képes előszámlálni a’ lángoló ifjú szivét dagasztó reményeket. De mit ér 
a’ tenger, mit ér az ifjúság? mellyek nemcsak a’ mosolygó mennynek tükrei, de 
egyszersmind a’ viharnak is szinhelyei. Mit ér azokban a’ kincs ? hiszen elér- 
hetlen. És én mégis szeretem a’ tengert, szeretem legvadabb förgetegével, — 
bűbájos éleményt nyújt az lelkemnek; — szeretem az ifjúságot ’s óhajtanám azt 
végórámig, mert a’ reményzuhatagok olly édesen kápráztatják ott szemeimet.

A ’ kormányos nem bírván tovább egyedül fékezni a’ hajót, segitsógire 
mentem. —- A ’ gabna folyvást hányatott ki. Hova ju t a’ teher ? Tán dőzsölök 
fognak azzal egy részben töltekezni, kik előtt nincs nagyobb fáradság unalmok 
elüzésinél, nincs egyéb szél, mint csengő kelyhek habzó árjai közé gondjaikat 
eltemetni; — tán szorgalmas iparüző izzadságával szerzi azt meg más részben 
igénytele családa táplálatára, vagy épen szegény fóldmives, kinek munkáját egy 
elemi csapás meghiusitá, lesz annak fogyasztója. ’S vájjon , mind ezek között 
lesz-e egyetlen egy, ki megemlékeznék azon 12 egyénről,kik,midőn tengereken 
át azt messze földről szállították, a’ halak pitvarának küszöbén állottak ? !

Tíz óra hangzott. A ’ munkával fölhagytak. E ’ kihányat után -— melly 
mint később kiviláglott 3 5 0 stár volt— nem emelkedett ugyan sokat föl hajónk; 
de azon kevés is elegendő volt a r ra , hogy ne kínoztassék olly nagy mértékben, 
’s a’ karzaton át ne csapkodjanak be szüntelen a’ hullámok.

Ezen 24 órából kettőt fordítottam alvásra.
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4- kén is mindegyre dühösködött szél és hullám. Látkörünk valamivel na- 
gyobbult, de az eső, lió és jég egymást váltogatva látogattak meg bennünket. 
Éjfél után 1 órakor egy rettentő hegy hajónk tattjára dől, ’s az ott fölfüggesz
tett futkárt *) egészen megtölti. Legénységünk sietve ugrott a’ vizet abból ki- 
meritni; de jött 2-dik majd 3-dik hasonló hullám, úgy hogy ki akarván kerülni 
az ezáltal okozandó k á r t , kényteleníttettünk elvagdalni a’ csigaköteleket ’s le
szorító hevedereket, és csinos csolnakcsánkat oda hagyni. — A ’ lehetőségig 
feszítve vitorláinkat, sikerült hajónk orrát északnyugottól */4 északnak tarthatni.

E ’ nap már nem volt semmi száraz ruhám , következéskép egész vizesben 
kellett lennem. így voltak a’ többiek i s , mert a’ minden perczbeni leöntés által 
szükségessé lett változtatás kiürité szekrényeinket. Tengerre — bár durva — 
de igen sok ruha kell.

Mind közelebb mentünk a’ parthoz , ’s nem tudtuk mellyikhez. Ahoz-e, 
mellynek enyhelyében szabadulást, vagy ahoz , mellynek sziklái közt hajótörést 
találunk. Legyen az első, legyen az utolsó mindegy. A ’ legroszabbra is el vol
tam készülve. Lehető legkönnyebben, olajos vászonnadrág és kabátba öltözköd
tem, hogy ha a’ szükség úgy hozza magával egy pár mérföldet el is tudjak úszni. 
Holmim közöl nem vettem magamhoz semmit csak egy pár becses emléket. I tt 
nem mulaszthatom el megemlítni, mikép e’ szent ereklyék fölkeresése alkalmá
val láttam meg — kajónlétem óta — legelőször böröndöm tetején e’ fólirást: 
„Kocsis Sándor. . . .  Mohács“ , — mellyet oda Fiumébe lejöttemkor Írtam , ’s 
minthogy nagyobb gondom is volt, most nem tudtam már létezik-e még azon 
betűk közöl ott egy, vagy nem. A ’ tengerészség kellemetlensége a’ szeny egy 
nagy fölkiáltó-jelt rajzolt utána. Jóízűt mosolyogtam a’ véletlen e’ játékán. A ’ 
körülem levők fólvidítására mindent elkövetve folyt el tőlem a’ nap.

Éji 10 órakor ismét — az előbbiekhez nem is hasonlíthatólag —  korom
feketévé sötétült az ég ’s fenyegető alakot öltött magára a’ láthatár mindenfelől. 
— 11 órakor tökéletesen elállóit a’ szél és annak üvöltő zúgása. Olly sebes és 
bő zápor zuhogott a lá , millyenről szárazi embernek fogalma sem lehet. Hajónk 
nem engedelmeskedett kormányának ’s mint a’ játszó gyermek által mulattatá- 
sára habok közé vetett piczinyke árboczos, csak hullámok által hányatott ide ’s 
tova. Vitorláink — széltől üresek lévén — a’ hajótestre nyert csapások követ
keztében, rohogva vergődtek árboczokhoz. Csöndesség volt, iszonyú csöndesség. 
A ’ szélvésztől fólzaklatott tenger árjainak leomolta, vagy összeütközése egy 
roppant kínhangot képzett, millyennel a’ végperczeiben vonagló természet zo
kogná szépsége elmúltát. Mindnyájan tattban voltunk, egymáshoz alig arasznyi 
távolban ’s nem látva egymást. A ’ dél és délnyugot közöl időnként vakítva elő- 
elölövellő villámlás kisérteti fényt hintett a’jelenetre. Mellettem mindenki imád
kozott ’s magam is szótlan állottam.

E ’ napon át ismét csak 2 órát szunyadhattam.
5- kén éjfél utáni 1 óra felé erőszakos szélvész robogott elő észak és észak- 

nyugot közül, mellynek segedelmével hajónkat — az ütődésektől annyira meg
kínzott ’s szétnyiladozottat—ujraítum elia partjai felé irányozhattuk. Majd reg
geli 10 óra felé északra ment át az orkán. Népünk újólag csüggedésbe sülyedt, 
’s nagy munkával is alig tudtam számára egy kis szórakozást eszközölni. A’ 
rum- és borból — testi érzékeiknek a’ vadlég viszontságai iránt fogékonytala- 
nabbakká tétele végett, — ma nagyobb adagot kapott mindenik. Vilorlásunk 
újra víz alatt állott ’s a’ szivattyú gabnával elegyesen hányta ki a’ vizet. — 
Délután 4 órakor új tanácskozás nyomán, az elröpült előtörzsvitorla helyett,—

*) Futkár a’ kis csolnak (passera, passeretta) mellynek nincs más rendeltetése 
mint kikötőkben a’ személyeket ide ’s tova szállitni ’s ennélfogva gyors haladásuvá 
építtetik. Csolnak-caichio; — ladik-barca. A’ futkár és csolnak evezővel bir, a’ ladik 
pedig dallal, melly Csongrádmegyében tesz nagy evezőt.
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mellyre szükségünk bizonyosan lesz — más újat fűztünk fül ’s roppant munká
val bezártuk azt.

Este felé nebány csíz és tenglicz menekült hajónkra, Annyira el voltak 
kínszeredve szegények, hogy kézzel engedték magukat megfogdostatni. Mind 
számításunk szerint, mind ezen kis, száraztól csak kissé eltávolodni szokó szár
nyasok megjelente után földhöz közel kellett lennünk; — sasszemekkel vigyá
zott tehát m indenki, hogy a’ zabolátlankodó förgeteg sűrű ködén át a’ már itt 
várt partokat fölfedezvén, ha a ’ körülmények úgy kivánandják, idejében in
tézkedhessünk.

Dél körül történt pár órai szenderemen kívül e’ 24 órán át sem aludtam 
többet.

6-kán éjfél múltával a’ néplet egy része , nem győzvén tovább a’ talpon 
virrasztást, természet adóját leróni m ent, ’s mi kik fenmaradtunk éberül figyel
tünk, ha fölfedeznők a’ haboknak egymásután sűrűn következését, vagy nagyobb 
m oraját, m int a’ part közeledtének csalhatlan bizonyságát. Reggeli 6 órakor 
végre föltűntek e’ jelek, ’s vastag ködü láthatárunk szélén mint fekete keskeny 
szalag szegélyzetet lehetett kivenni a’ hajónk előtti szárazt. — Föld! föld! ki- 
álta egyszerre 5 — 6 teli torokkal; —  ’s az alvók riadva ugrottak elő, — egyik 
nagyobb zavarban ’s kétségbeesettebb arczczal, mint a’ másik. Nehány perez 
kellett, míg mindenik bele tudta magát képzelni jelen állapotába. — Néztük, 
de a’ sötétség miatt nem ismertük meg a’ partot, kevés pillanatra tehát hajón
kat keletnek fordítottuk, ’s szorgos vizsgálódás u tán , mint közelebb értünk 
földhöz — annak északtól y 4, északnyugot és déltől i/ i délkelet felé húzódásá
ból — világos lett előttünk,hogy Agatopolfokra jö ttünk, ’s tetején magas fák
kal borított voltáról ráismertünkKeri-Nyáda-fokra. Kifejtettük az előtörzsvitor- 
l á t ’s az óhajtott horgonyzónak tartottunk, hova is megroncsolt hajónkkal 8 
órakor megérkezvén levetettük lánczos közép- és köteles reményhorgonyun
k a t, mindeniket ■— hogy vész ellen annál inkább biztosítsuk magunkat — 50 
ölre bocsátván ki vízbe. Aztán bezártuk a’ megviselt vitorlákat. — Mintegy 
150 kevésbé vagy inkább megrongált hajót találtunk ott. Egyiknek árbocza volt 
letörve, másiknak karzata hiányzott, harmadiknak vitorlái nem voltak, negye
dik vitorlarudak nélkül ’s elszakgatott tartsákkal állott sat. Szóval: szánandó 
bús helyzetben voltak mindnyájan, mint ékeiből durva karok erőszakoskodása 
által kifosztott menyasszony. Bámultak bennünket, ’s alig hittek önszemeiknek, 
hogy a’ viharnak annyi napig és olly kegyetlenül dühöngte után emberi lényt 
látnak megérkezni. Annyi bizonyos, hogy ha éjjel érjük el a’ partokat, közö
lünk kevés, vagy tán egy sem köszönti vala a’ mai nap világosságát.

-Sí* *í£*
Konstantinápolyba érkezve tudtuk meg , hogy a’ 15 hajó közöl, melly 

Krim csúcsa alatt láthatárunkon volt, egy sem szabadult meg, és hogy a’ ten
gerészvilág e’ vészben 37 árboczost vesztett el. Törést szenvedett egy fiumei, 
terhet szinte Taganrogról hozó brigantin is Midia fövényes partjain , hol egy 
veszélyes ’s hajósok előtt — a’ bosforus torkolatához szerfölötti hasonlatossága 
m ia tt, — álbugázónak nevezett tengerkanyar létez, melly évenként több vitor
lást nyel el áldozatául.

Végig nézek első utam ezen veszélyes részin, ’s nem találok ott semmi 
ollyat, melly tengerészettől visszarettentene, sőt biztosan állíthatom, hogy ha 
soha semmi hajlamom nem lett volna is e’ pályára, a’ tapasztalt dolgok elegen
dő varázserővel bírnának ahoz engem örökre lelánczolni. Mi a’ sanyart illeti, 
azt tengeren könnyen viseli el az ember. Elhiheti mindenki, hogy nekem — 
bár sem nem bagóztam, sem egy csepp rumot vagy pálinkanemüt nem ittam, ’s 
naponként egy pár pohár bort is csak vizezve költöttem el — az egész viharon 
át kiállott viszontagság nem esett nehezebben, mint félnapi gyaloglás a’ Tátra 
havasai közt, pedig egykor ott is szenvedelyes bolyongó voltam.
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Ki Fiúméba elmegyen, látogassa meg a’ Pompeji és Herkulanumból ho
zott régiségekről is már nevezetes tersottói v á r t , ’s nézzen be egyszersmind ott 
a’ bold, szűz templomába, hol a’ veszélyek közt forgott tengerészek fogadásai
nak képeit a’ falakon nagy számmal felfüggesztve találja. Látni fog ott egy új 
képet, melly ábrázolja ,,Conte Brunswick“ osztrák lobogóju brigantint, a’ fekete 
tenger dühös hullámaivali küzdelmében, ’s emlékezzetek r á , hogy azon volt egy 
m agyar, ki minden uttársait megtanította büszkéknek lenni a r ra , hogy ők ma
gyarok, ’s kiről kapitánya egy levelében azt irá : úgy viselte magát mindenben, 
mint magyar.

KOCSIS SÁNDOE.

V a l l a t á s i  s c e n á k .
A’ színhely Budán az országházhan. (Egy hosszú asztalnál a’ vizs

gáló bizottság, köztük Nyári Pál. A’ korlátokon kivül fegyveres nemzet
őrség, ezek háta mögött hallgató és néha kaczagó közönség.)

— Tanúk jőnek, tanúk mennek beütött fővel, oldalba szúrva’s mind
nyájan azt bizonyítva: hogy a’ vérengzésnél az olasz katonák nemcsak 
hogy nem bánták a’ népet, hanem utat nyitottak neki soraik között ’s igy 
eszközlék megmenekülését. Ellenben a’ magyar katonaság közül kiválo
gatottak, továbbá a’ tótok, horvátok és vasas németek még a’ házakba is 
fólüldözék ’s ott szúrkálták le az embereket.

— Kertész uram azt vallotta: hogy ő, mint hűséges spitzli, egy órával a’ 
tény előtt sietve futott Lederer úrhoz, híven tudtára adni a’ kispionirozott 
macskazenét ’s mégis, mikor a’ katonaság kirohant, őt, a’ ki csak a’ más 
vesztén gyönyörködni volt ott, verték leginkább agyba, főbe. Ez meg
kapta a’ magáét.

— Három gránátos álít elő, Szentpéteri altiszt, Rosti kadét és Fa
lusi dobos. Ezek nyiltan kivallák: hogy Lippe főhadnagy a’ katonaságot 
arra ingerlé: hogy a’ népet mészárolják, azokat leitatta, elrejtette a’ fegy
vertár udvarára ’s mikor megtörtént a’ mészárlás, azt mondá nekik, hogy 
„zum küssen“ viselték magukat, azután megint hozatott nekik bort, más
nap pedig arra taniták meg a’ katonaságot hogy fogja rá, miszerint a’ nép 
támadta meg először őket.

Egy dorongot mutattak elő, mellyet állítólag a’ néptől vettek el, 
mellyre azonban Szentpéteri csakhamar ráismert, hogy az a’ kaszárnyából 
való, ott szokták a' madráczokba a’ szalmát tömni vele.

Egy katona azt mondta: hogy őt kővel megdobták,
Nyári. „Hát meglátszik a’ helye annak a’ sebesitésnek?“
Katona. „Nem tudom, hanem azt mondta a’ tiszt ur“
— A’ vasas németek álltak elő.
Ezek azt mondák: hogy ő nekik az volt mondva: hogy csak „schén  

s t á t “ masírozzanak a’ nép közé. Ok maguk sem tudják: hogy ragadta 
el őket a’ ló ?
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Azután meg a’ gránátosok álltak elő, ezek pedig azt vallák, hogy 
midőn a’ lovasok s e be s  v á g t a t v a  nyargaltak a’ tömegre, a’ porfelleg- 
től nem vették észre : hogy kit bántanak ?

Egy katona azt mondta : hogy ő nem szúrt, hanem úgy ment bele 
az ember háttal.

A’ vasasok elakarták tagadni a’ bort.
Esküdtek mennyre földre : hogy őket senki sem itatta.
Ekkor előállott a’ kocsmáros, a’ kitől Lippe a’ bort hozatta, másik 

két tanúval ’s kivallá: hogy Lippe vitetett el tőle két akót a’ katonáival.
A’ vasas németek denique makacsul álliták: hogy nem ittak.
Újra bejöttek a’ gránátosok, kik a’ vasas németek vallomásait nem 

tudták.
Nyári. „Hát vitéz uraimék! — Mert nagyon szép vitézi tett volt 

ám az, a’ mit önök tegnap előtt tettek, méltán jutalmaztattak meg tiszteik 
által; azt szeretném önöktől csak megtudni: hogy önök ittak e’ elébb, 
vagy a’ vasasok?

,,A’ vasasok!“ felelék azok egyhangúlag. Akkor néztek aztán csak 
szemrefőre, hogy elárulták egymást. Nem lehetett tovább tagadni, biz 
őket lerészegiték.

— Előállott Jakab István tanácsos, a’ kinek az orra előtt vitték el 
a’ bort.

Ez azt felelte azon kérdésre: mit látott ? hogy látott egy kicsiny kis 
hordócskát,

Ki vitte azt a’ kicsiny kis hordócskát?
Jakab István. Sötét volt, nem láttam, (notabene: holdvilágos éj volt.)
Nyári. Különös sötétség lehetett az, mellyben az ember a’ kicsiny 

kis hordót meglátta, ’s a’ nagy magos embereket, a’ kik azt vitték, nem 
látta.

— Lippe főhadnagy, a’ vádlott, nem akart megjelenni, azt mondta: 
hogy beteg.

Ekkor két orvost érte küldöttek, kik azt hozták hírül: hogy biz az 
reszket egy kicsinyt, és fehér a’ nyelve, hanem az nem a’ hidegleléstől van.

— Lippe főhadnagy megjelent, és elkezdé.
„Ich, baron Gottfried, Adalbert, Maximilian Lippe, geboren anno 

1821. verheirathet seit drey Jahren, hab auch schon zwey Zwillingskin
der, — erkläre hiemit:

’S itt azután elkezdett nyilatkozni.
Még azt is mondá: hogy az ütközet (?) hevében ő csillapitá (?) az 

olasz katonaságot. (A’ mellyik meg sem mozdult) ezt kiáltván rájuk: (itt 
aztán féltiben mondott valami czifrát, a’ mi törökül is lehetett).

A’ közönség alig bírta elfojtani kaczagását a’ zsebkendőjébe.
Szegény német: hogy reszketett a’ lába!

Kérdés. Miben különbözik a’ franczia forradalom, a’ magyar forra
dalomtól ?
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Felelet. Abban : bogy a’ francziák elakarták kergetni a’ királyukat 
’s ez nekik sikerült; a’ magyarok pedig örömest haza hozták volna királyu
kat ’s nekik meg ez nem sikerült.

K. Micsoda titkos jelentéseik vannak az érdemrendjeleknek, miket 
a’ királyok osztogatnak?

F. A’ kereszt azt jelenti: „ime te is segítettél a’ népek megváltóit 
keresztre feszíteni, viseld érdemed jelét a’ nyakadra kötve.“

Az aranykulcs: — „hű tömlöcztartója voltál a’ szabadságnak, viseld 
porkolábi érdemeid diszjelét magadon.“

Az aranylácz: — „engedelmes igavonó marhája voltál a’ te uradnak, 
legyen megaranyozva a’ láncz, mellyel nyakadnál fogva zsámolyához vagy 
kötve.“

Az aranysarkantyú: — „első voltál ott, a’ hol futni kellett, legyen 
mivel sarkantyúznod a’ lovadat, ha háborúba mégy.“

Az aranygyapjú: — „jámbor birkája voltál a’ te uradnak, viseld tu 
lajdon bőrödet.“

A’ térdkötő: — köszönd e’ harisnyakötőt azon érdemeidnek, miket 
magadnak az udvari hölgyek körül szereztél.

A’ tárcza végre illyenformát jelenthet: — „elloptad a’ gazdád szá
mára a’ nemzet pénzét, már most emlékül tartsd meg magadnak a’ pugyil- 
lárist.

K. Mi lesz Lederernek a’ büntetése ’s mi az elégtétel a’ kiontott 
vérért ?

F. Lederer feldmarsallá fog kineveztetni, a’ megsértett nép vigasz
talására pedig az fog mondatni: hogy az egész vérengzés eg y  k is f é l 
r e é r t é s b ő l  eredett.

Azt fogják azoknak mondani, a’ kiket megöltek: nem akartunk mi 
titeket megölni jó emberek, csak egy kicsinyt megijeszteni. A’ közkato
nák a hibásak, miért vágtak ollyan erősen. A’parancsnok csak azt mondta 
nekik: hogy vágjanak, de nem azt: hogy ollyan nagyon vágjanak. Ne 
haragudjatok.

A’ székelyek nyolczvanezer fegyverest Ígértek magyarhon se
gélyére ; ha kell, a’ nők is fegyvert fognak!

A’ teljes hatalmú királyi helytartó megigérte a’ megye küldött
ségének: hogy a’ katonaság május 11-ki déli 12 órától számitandó 24 óra 
alatt fel fog esküdni az alkotmányra. ’S egy május 14-ról szólló ministeri 
kegyes rendelet azt tartja: hogy e’ felesketés legközelebbi ü n n e p é l y e s  
a l k a l o m m a l  fog megtörténni.

Mi az az ü n n e p é l y e s  a l ka l o m?
Hlyen szent nincs a’ kalendáriumban.
Mondták volna: hogy majd szent Pilatus napján; itelet nap előtt 

hat héttel, utósó pesti vásárkor, vagy borjunyúzó pénteken lesz a’ feles
ketés, — de a’ legközelebbi ünnepélyes alkalommal? ezt a’ napot nincs 
astronomus, a’ki megjövendölhesse: hogy elkövetkezik e’ valaha vagy sem?



656

Hátha soha sem adná magát elő ü n n e p é l y e s  a l ka l om,  a’ mi- 
nisterium mindaddig nem fogná teljesiteni kötelességét? A’ helytartó mind 
addig nem váltaná be adott királyi szavát.

— K. Mit csinálnál Jellasiccsal, ha te volnál a’ nagy mogul ?
F. Először szép szóval kérném meg: hogy ne sajnálja magát föl

akasztani.
K. ’S ha szót nem fogadna ?
F. Akkor iszonyú chriát írnék neki számtalan periódus quadrimem- 

brisekkel, phrasisokkal, similitudokkal, citátumokkal, Syllogismus catenatu- 
sokkal, flosculusokkal, locus topicusokkal, emblémákkal, chronostichonok- 
kal, ’s mindennemű rhetoricai figurákkal felfegyverkezve, mellynek proló
gusában a’ haza boldogságáról1, epilógusában pedig azon édes köteles
ségről szólanék, mellyben részesülni fog, ha e’ chria folytán magát 
rögtön felakasztja. Adnectálván a’ ministerialis ferman mellé egy úttal 
a’ szolgálattevő selyemzsinórt.

K. ’S ha még akkor sem akarna engedelmeskedni ?
F. Akkor elküldeném neki a’ magyar tudós társaság szótárát, azzal 

a’ világos fenyegetéssel, hogyha periódusaimnak rögtön nem enged, nem 
marad e’ szótárban egy ige, mellyet ellene nem küldök szabályozott glé- 
dába állított hadi rendben.

K. ’S ha még ekkor is megbikacsolná magát ?
F. N a—■ akkor elővenném nagylelkűségemet és m e g k e g y e l m e z 

n é k  neki.

Azt beszélik : hogy ministereink egyike midőn Párisban járt, meg
látogatta madame Lenormandt, azt a’ világhírű jóslónőt.

E’ hölgy négy jóslatot tett neki, mellyek mindegyike képtelenség 
volt azon időkben.

I. Megszűnik gazdag lenni. (Családja egyike volt a’ legtehetőseb
beknek Magyarországon). — Ez beteljesült.

II. Egy nemnemesnek lesz sógora ’s egy köznemesnek veje. (Apja 
zászlós úr volt és magos aristocrata). Ez is megtörtént.

III. Magyar minister leend (akkor még illyen hivatalnak czime sem 
létezett) Éz is beteljesült.

IV. Le fogják nyakazni, — (őrizze magát fekete ruhás környezőitől!)
Ha az egész mese nem volna, még megijesztené az embert.

A’ magyar katonaság már útban van vissza felé. Olasz háború — 
jó éjszakát!

##* A’ ministerium a’ német statusok gyűlésére követül Pázmándi 
Dienest küldé el.

%* Jellasics utósó órája is ütött. Legközelebb két tűz közé fog jutni. 
Egy hét nem telik el bele.





N. KÖRÖS, május 17-én 1818. Ha rövid tudósításom hallgatag városunkról megér
demli a’ közrebocsátást, legyen szives neki lapjai sorában helyt engedni.

Mióta a’ nagyvilág örök emlékű forrongása ébredésre rázta az alvókat, azóta nálunk 
is több jelei mutatkoznak az életnek. Az itteni tanuló ifjúság a1 kor nagylelkétől áthatottan 
méltányolva a’ lépéseket, mellyeket eddig szeretett tanáruk Varga János úr a’ nevelés körül 
tett : az irántai mély tiszteletűk ’s szeretetök nyilvánítására, melly eddig csak egyes keblek
ben buzgott, átfolyván az egészbe, folyó hó 16-dikán esti 10 órakor fáklyás zene kíséreté
ben köszönte meg az e’ pályáni fáradozását. Az érdemdús iskolanagy Végh János úr rövid, 
de kimerítő beszédében kiemelte a’ szeretett tanár hivatalábani pontos eljárását, a’ taní
tásban, különösen a’ nevelésben fáradhatlan szorgalmát, ’s kérte a’ tanulók nevében , hogy 
ne szűnjék meg továbbra is a’ haza oltárához munkássága gyümölcseivel járulni. Az ifjak 
ezen megtiszteltetéséért köszönetét mondott szeretett tanáruk, ’s kéréseik teljesítésére magát 
késznek nyilatkoztatta.

Polgári őrseregünk mind inkább szaporodik; és mi örömtelt kebellel szemléljük azon 
urak izzadásig való napontai gyakorlatukat , kik ez előtt alvással ’s pöfékeléssel töltötték 
unalmas óráikat. A’ napokban kaptunk fegyvereket, — ’s most már mi is készek vagyunk 
Austria adósságát fizetni.

P. . . J.. . .

SZENT-GRÓT, május 8-kán 1848. Tiszta hazafiui örömmel jegyzem fel e’ sorokat, 
mellyek azon általános megelégültséggel párosult lelkesültséget tartalmazzák, mellyel ma 
Z. Égerszegen tartott népgyülésből haza érkezett népképviselőink fogadtattak; felfogván 
ugyan is népünk az őtet boldogító törvényeink üdvös hatású következményeit, a’ szabadság 
legtisztább eszméjét, jelen kormányrendszerünk megállapítását, ’s törvényes jogaink szabad 
gyakorolbatását, tehát ő is képviselők által megjelent megyénk gyülekezetében, a’ hol több 
jeles szónokok emelték ki a’ néphez intézett dús tartalmú beszédeikben a’ törvényhozó tes
tületnek nemzetiségünket biztositó intézkedéseit. Gyűlésből haza térő képviselőinknek, hogy 
testvéri buzgalom-ébresztette vágyaink irántuk nyilvánitassanak, a’ legközelebb fekvő faluba 
elejbek mentünk, a’ honnan is gyalog menetet tartánk dicséretre méltó rendtartással a’ 
város házáig, a’ hol is az utczákat átdörgő éljenzések közt a’ zászló kitüzetett (nem kés
tünk-e el?) Ha késő, akkor háromoljon a’ vád azon proselitákra, kik a’ zászló kitűzésével 
a’ város csendét állították megtámadottnak, mondván: a’ zászló alkalmat szolgáltat a’ nép
csoportozásra, a’ melly esetben elkerülhetetlen a’ ribillio; — végül nem lehet meg nem em
lítenem hölgyeink által tanusitott azon nemes jellemet, melly által megmutatták, hogy a’ 
népet becsülni és méltányolni tudják, ezt pedig megtették akkoron, mikor a’ képviselőket 
kisérő menet zászlója előtt három sorban menve, az egészet diszesitették.

SZT. GRÓTi.

GTÖR, május 6-kán. Folyó hó 3-án népgyülésünk vo lt, először is a’ nemzetőrség 
rendes felállítása bocsátatott. vitatkozás alá *) , az intézkedés és végrehajtás ez ügyben el- 
halasztatott volna néhány nappal továbbra, ha Hínár ügyvéd úr okokat felhozva, nem sür
geti minélelőbbi létre jövetelöket. Gróf Zicsi Otto is előadá véleményét, nevezetesen a’ 
zenekarról; és hogy új dobosok, mikben eddig hiányt szenvedtek, minélelőbb taníttassa
nak az ezred számára; elfogadtatott, és az indítványozó mint elnök e’ tárgyban intézkedni

*) Eddig is voltak nemzetőreink, hanem csak ollyan, ha akarom menek, ha akarom nem 
menek — gyakorlatra formák ; megjegyzendő még, hogy a’ gyakorlatokat, ha mégis néha össze
jöttek , szivar r. pipaszó mellett tették. Már uraim ha önkénytesek is, az Hiedelem végett 
a’ dohányzás máskorra maradhat, vegyünk példát a’ rendes katonaságtól *).

*) Nem értünk önnel egyet polgártár». S i e  r k .



inegbizatott. Kimondá egyszersmind a’ jó hazafi, hogy a’ zene ezután a* nemzetőrségé 
leend, — mert a’ polgár ezután már nemzetőr. Ez már szép, a’ győri diszesb öltözetű pol
gárság nem szegyei egyesülni a’ még egyenruhában nemzetőrökkel; holott a’ komáromi 
Bürger-Chor ez ügyben kereken kimondá a’ vetőt. **) Quid hoc? örüljenek a’ komáromi 
polgárok, ha olly szép lelkű honfiakkal egyesülhetnek; csak igaz az a’ közmondás: ,,adj a* 
tótnak szállást, kiver a’ házadbul“; a’ nemesség lemond jogairól a’ teherviselésben osztozik 
a’ polgárral, és B ü r g e r - C h o r  nem méltatja őt arra: hogy vele egy companiába egrecé- 
rozzon. — Nem tudom a’ nem-e szakad le a’ hid megint ? ha illy fanaticus gondolatokkal telt 
káposztafejeket hordanak rajta.

Két órányira Gyórtül, H a v a z d  helységben, úgy f. h. 3-ik táján paraszt ribillio volt, 
ezek az egyenlőséget oda magyarázgatták, hogy uraságjokkal majd egyenlően osztoznak. 
Neki kaptak először is az erdő kiosztásának és pusztításának, és haladtak munkájokban gyor
san, ha őket a’ győri nemzetőrség és katonaság nem gátolja, jobbnak vélték tehát inkább 
abba hagyni az osztást, mint sem hogy kardra kerüljön a’ dolog. — Remélem jövőre nem 
avatkoznak a’ mérnökségbe, mert hátha megbukik a’ calculus. Még nehány szót : — pár 
hónap alatt Győr és Neszmély között csak 3 azaz három levelem váltóban veszett el a’ pos
tán ; szerencse hogy sem pénz, sem szerelem história nem volt benne, de csak mégis pe
csételt levelek voltak. Postmeister urak ezután jobban ügyeljenek a’ reájok bízottakra; mert 
megint kilármázza GILICE TÜSKE.

NAGYBÁNYA. Yala pedig kezdetben igen nagy lelkesedés a’ nemzetőrség eszméje 
iránt, melly lelkesedésnek az ő folytán a’ kezdetben 300 felé járó önkénytes nemzetőrök nagy 
tűzzel megválaszták tiszteiket. Azt mondják, egy polgártárs maga mellett erősen korteskedett, 
hogy tiszt lehessen; kár volt nékie azt tenni , a’ nélkül is megválaszták vala — káplárnak. Mi
után pedig az úgynevezett „királyi tisztek,“ kik közül egy kópé a’ magyarokat chinesereknek 
hívja, biztos óhajtásuk és aristocratai igényeik ellenére, tisztekül meg nem választatának, hív 
mesterök Metternich cselszövényeihez fogtak, és a’ kezök alatt szenvedő bányászokat egyesü
lésre nógaták. Sikerült is nekiek új fordulatot adni az egész választásnak, a’ mennyiben t. i. 
egy famosus összeverekedés meghiúsító nehány hetekre az önkénytes nemzetőrség létesülését, 
mellynek életét jelenleg a’ törvény kötelező ereje biztosítja. Es ma már rendes nemzetőrségünk 
van , szükséges fegyver nélkül. Igen kényelmes őrtanyánk van , mellynek előtte sildboktolunk, 
és örvendünk igen sok bámuló gyerkőczöknek. Zászlónk készíttetése végett Pap Zsigmond és 
Rényi (Schreiner) József (mindkettő derék fiú) indítványára fényes hangverseny rendeztetett.
------ Á’ király születése napján két predicátiót hallottam. 1st’ úgy se , soha olly contrastot,
mint e’ kettő volt, nem ettem. A’ catholicusoknál valami jezsuita papolt, igen gyalázta Petőfit, 
és „lángsugarakból font ostorral“ szerette volna megkorbácsolni azon „istentelen“ gondolatért, 
hogy egyik, hihetőleg a’ királyi szó veszélyeztetésekor irt versében azt állítja, miszerint n i ncs  
t ö b b é  s z e r e t e t t  ki r á ly! ! !  Higyje ön polgártárs! tisztelem személyét és olvasottságát, de 
nézeteit nem írnám alá soha. Ha ön még illy profanusképen beszélend, meg fogom ismertetni 
nevét. A’ reformátusok egyházába mentem, ott már ugyancsak velős beszédet és a’ kor szelle
méhez idomított logicát hallgattam végig a’ sötétség néhány madaraival, kiket a’ tiszteletes 
ugyancsak korpázott. Ez az ember tetőtől talpig derék hazafi, ki gondolkodását nem veti alá 
holmi tekintélyeknek. Figyelembe ajánljuk. — Az Életképek egyik számában ez áll: a’ nemzet
őr nem bakter. A’ nemzetőr nem azért van a’ világon, hogy őrködjék, míg a’ háziurak kényel
mesen feküsznek az ő füleiken. Ez áll, de nem Nagybányára nézt, hanem Pesten. — A’ tör
vény biztosítja a’ városi tanácsülések nyilván tartását, a’ nyilvánosság érdekében kérjük a’ mi- 
nisteriumot, irtsa ki az itteni bányászhivatalból a’ bureaucratiát, ezt a’ kor és nemzet érdeke kí
vánja. Legyenek ezen tisztség ülései is nyilvánosak stb. stb. — Egy barricádpárti polgártárs.

Folyó évi május 14-én ment végbe Pest belvárosi kecskeméti-utczában létező Haller 
Jakab elemi oskoláját gyakorló növendékek zászlójának pompás fölszentelése. — Azon ma
gasztos leereszkedés, mellyel báró Wenckheim, született Szapáry Franciska grófnő, mint a’ 
zászló keresztanyja ezen ünnepélyt személyes jelenlétével megtisztelé, és dúsan ékesített 
szalagnak folfüggesztésével díszesité , az illető növendékek gyengébb érzelmeit örök hálára 
gerjeszti, és ennek nyilvános kijelentését szentebb kötelességének ismeri. — Éljen a’ magas 
keresztanya! éljenek minden lelkesen működő magyar hölgyek! —

**) Egyesektül hallottam, hogy a’ nem egyesülésnek oka az Í3, hogy nincs egyen- 
ruhájok a’ nemzetőröknek és hogy nem olly gyakorlottak a’ fegyverben mint — ók, t. i. a* 
komáromi polgárok — I



Május 21. 1848.Z 3 .T 3 S IT 0 .
Április első napjával kezdődőit évnegyede? előfizetés

a p r i l i s - j  u n i u s i  f o l y a m á r a
Budapesten 3 ft., postán küldve 4 ftjával pengőben elfogadtatik Pesten csupán
csak Länderer és Heckenast könyv-nyomdája ügyszobájában (Pesti Hírlap ki

adó-hivatalában) és minden kir. postahivatalnál.
A’ január-martiusi folyamból teljes számú példányokkal folyvást szolgálhat

Az Életképek kiadó-hivatala.

EREDETI KIADÁS!

im?
Megjelentek az l 8 4 7|8-ik  évi

mellyek m i n i s t e r- 

fogva, a’ k. királyi 

eredeti kézirat

e l n ö k i  rendeletnél 

megerősítést nyert 

után nyomattak.

Á ra Jolio-alakban 48 kr. p. p.
nagy 8-adrétben 2 4  „ „

Szükségesnek tartjuk kinyilatkoztatni, hogy nekünk minister- 
elnöki rendeletnél fogva az ez országgyűlésen hozott tör vény czikkeknek 
eredeti kézirat utáni kinyom atása megengedtetvén, minden általunk  
kiadott ’s hitelesített példányok a ’ czim lapon a’ fennebbi 
cziinerrel ’s alulirt firmánkkal vannak ellátva.

Az országgyűlési iratok kiadóhivatala Pozsonban.
Pesten kaphatók ezen törvényczikkek eredeti kiadása szabadsajtó- 

utczában szabadsajtó-udvar

Länderer és Heckenastnál.



CONGREV-RAKÉTÁK.
PILLANATNYI FÉNYÜL N ÉM ELLY SÖ TÉTEBB H ELY EK R E.

I.

Fiatalság.

A  fiatalságnál három osztályt kell megkülönhöztetni. A’ nyugalom, for
radalom és a’ zavargások embereit.

Az elsőbbek, kik minden áron békét, az utóbbiak, kik minden áron 
zavart óhajtanak.

Amazokat hivataluk, emezeket liivataltalanságuk szólitja fel az el
lenkező elvre.

A’ f o r r a d a l m i  fiatalság azonban ezeknek egyikéhez sem tartozik. 
Elve : mindent áldozni, hol mindent nyerni lehet; semmit sem áldozni, hol 
a’ látható végeredmény semmi.

Nem inditani meg mozgalmakat, mik a’ közrendet gátolják, a’ nél
kül : hogy a’ közüdvet előre vinnék, — de nem látni a’ magányérdeket 
ott, hol a’ haza ügye forog kérdésben.

Nem függeni senkitől, mint saját becsületszavától. Ez az egyetlen 
korlátlan hatalom , mellynek zsarnokságát tisztelni tudja.

Keresni az egyetértést, de a’ háborútól sem félni.
Tenni nyíltan , szólni nyíltan, szem szembe, nem orozva, nem sö

tétben, nem más háta mögül.
Ez a’ f o r r a d a l m i  f i a t a l s á g .  E z  a’ m a r c z i u s io

c 1 u b b.
Sok, mi legújabb időkben a’ fiatalság nevében történik, bitorolja e’ 

nevet.
Mindazon apró kiskörű lázitások, ingerlő fenyegetőzések, minden
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politícai szint nélkülöző demonstratiók, mik e’ firma alatt történnek, meg
hamisított pecsét alatt jutnak a’ közönség szine elé.

Ki a’ zsidó-bujtogatásnál verekedett , ki imitt-amott éjelenként 
macskazenézett, ki a’ háziurakat késsel, vagy kanóczczal fenyegette, az 
nem a’ forradalmi fiatalság volt.

Mert ha ez okot talál, eléggé méltót: hogy a’ síkra kilépjen ’s meg
mondja sérelmeit annak, a’ kit nem szeret, azt teszi nyiltan, fényes nap
pal ’s arról fogjátok őt megismerhetni : hogy ha megtámadtatik, nem fut 
e l, hanem helyt á ll, és győz, vagy elhull az utósóig.

Azok, kik a’ budai macskazenén voltak, nem lehettek közüle valók, 
mert futottak.

Azok, kik Lederert in effigie fel akarták akasztani, nem lehettek 
közülök valók, mert ők nem mennek százan egy ellen, kivált ha az az egy 
is lelketlen szalmakép.

A’ forradalmi fiatalság nem húzza ki kardját igaz ok nélkül ’s nem 
dugja vissza becsület nélkül.

Erről fogjátok őket megismerni,

II.

Pesti polgárság.
A’ pesti polgárság, mint a’ kerek világon minden polgárság, szereti 

a' békét.
Mert az ipar csak a’ béke alatt virágzik. ’S a’ ki mindennapi keze 

munkája után él, megunja a’ nyolczhéti munkafeltartóztatást; a’ jövendő 
reménye nem kenyér, mivel családját tarthassa.

Ezért a’ pesti polgárság unja a’ zavart.
’S azt hiszi: hogy ennek a’ pesti fiatalság az oka.
Ha ezt kivernék a’ városból, minden rendben lenne.
Nem sejti: hogy az egész világ forr, ’s minket csak a’ habok ragad

nak , miket e’ nagy tenger zajgása vet.
’S e’ tengert kanállal kimerni nem lehet.
Jobb volna, ha a’ helyett: hegy száz oldalról bontjuk a’ hajót, melly 

édes mindnyájunkat visz magával, iparkodnánk azt összetartani, mert ha 
elmerül az, vagy szirthez ütődik, együtt szenvedjük a’ hajótörést.

A’ polgárság vétke az : hogy a’ nemességet szereti előjogaitól meg
fosztva látni, de saját előjogait a’ néppel megosztani nem.

Örül az aristocratia megbukásán ’s azt hiszi: hogy ez örökségben 
rá marad.

Nem, uraim, az aristocratia nem azért rakta le koronáit, hogy azok 
mentül többeké , hanem azért, hogy senkié se legyenek.

Azért e’ megszólító szó helyett: „polgártárs“ más nevet kell kita
lálnunk, mert attól tartok: hogy ide ’s tova ezím lesz belőle.
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III.
N é p.

Mi magunkat igen hosszú ideig csaltuk. Azt hittük : hogy népünk 
van. Pedig nincs.

Míg volt, nemességünk volt az. A’ földmivelő nagy tömeg előtt is
meretlen fogalom volt e’ szó : haza.

Még most is az. Szabadságáért akárki más iránt háládatos, csak ha
zája iránt nem.

Ha azt mondjátok neki : hogy keljen fel honát védeni a’ muszka el
len, sírva fakad ’s azt mondja : hogy inkább robotol és éhezik.

A’ kabátos embert gyűlöli, nem hisz neki. A’ nemzeti színeket nem 
érti, neki addig a’ törvény sem törvény, míg a’ császár pecsétje alatta 
nincs, nagy kétfejű sassal.

Értünk fegyvert nem fog, szavainkban nem bízik, terveinkben nem
segít.

így bünteti bennünk isten apáink vétkeit.
De mi föltettük magunkban: hogy a’ népet szabaddá, úrrá tesszük, 

mert kell, hogy legyen magyar nép; s z a b a d  és úr ,  mint volt hajdan.
Semmi sem valószinűbb, mint hogy e’ közben épen magunk veszünk 

e l, minket kövez meg, minket feszít meg a’ nép; — gúny és átok fog sí
runkhoz kisérni.

De az mindegy. Sírunk fölött boldog leend az utánunk következő 
nemzedék és mi nyugodni fogunk.

Neveinket nem fogja tudni senki, nem a’ sír helyét, hol alszunk, de 
ott nyugodtan fogunk alunni. ’S Magyarország boldog lesz és élvezni 
fogja a’ szabadság édes gyümölcseit, mellynek keserű magvait a’ mi szí
vünk vére öntözte.

Czélunk el lesz érve. Nem fogjuk látni, de nyugodni fogunk.
Azért, még azon perczben is , midőn keresztre feszít bennünket a’ 

nép, éljen a’ nép!

IV.
Nemesség és táblabirák.

Minek bántjuk mi annyira a’ táblabirákat, a’ volt nemességet?
Ha a’ nemesi előjogok meghaltak, illik-e gúnyolni, szidni a’ ha

lottakat ?
Ha nevetségesek, ha rosszak voltak, miért ne ?
De hát azok voltak-e ? Ez a’ kérdés..........
Nekünk népünk nem volt, az alkotmányon kivül eső osztály nem 

ismert hazát, neki semmije sem volt a’ hazában. Az ábrándos hazaszei’etet 
’s honfentartás előjogai a’ nemesé voltak. Ezeket a’ nemesség nem veszté 
el, csak megosztó a’ néppel.

Neki eddig sem volt az vétke : hogy ezekkel birt. Mert ezek minden 
embert illetnek. A’ korsAllem vétke volt, melly nekik megadta, csak a’ 
mivel tartozott, ’s a’ népnek nem.
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Most minden megváltozott.
A’ nemesség megosztá mindenét, a’ mije volt, vagyonát és jogait. ’S 

ezt egy perez alatt tévé, minden vonakodás nélkül.
De az ábrándos honszerelem még mindig él szivében, ezt, fájdalom! 

hogy nem oszthatá fel egy perez alatt a’ nép között; arra évtized kell. ’S 
ezért gúnyolni kell-e őt ?

Gúnyolni kell-e azon osztályt, melly hazánk törvényeit kiszolgál- 
tatá, népe fölött virasztott, alkotmányát védte, igazságát kezeié, nyelvét 
föntartá, melly biró, építész, mérnök, diplomata, kereskedő, tudós, egy 
szóval minden volt a’ világon olly csekély jutalomért, minő egy táblabirói 
czim ?

’S most mi e’ jutalmat akarjuk a’ pelengérre tűzni?
Uraim, ne legyünk hálátlanok önvérünk iránt.
Ezen czímnek nincs jövője többé, de van múltja.
Ha e’ czímet egy szembehunyással örökre elfeledtté tudnók is tenni, 

megmaradnának az egyesek, kik a’ mozdulatlanságot képviselik, nemcsak 
a’ nemesség közt, megmaradnának a’ nép minden osztályaiban, fönt és 
alant, meg magában a’ fiatalságban is, mellynek tűzvérü a’ neve.

Küzdjünk valahára elvek ’s ne firmák ellen.
Nemességünk el van keserülve.
Mindenét odadta. Mivel apái bírtak, ő nem bir azzal többé. Min

dent elvesztett, mivel az előtte való generatio bírt. El czímerét, el válasz
tási jogát, földeit, keresetmódját, értéke nagyobb részét, hivatalait, ’s 
mindezt nyugodtan, önkényt veszté e l , nem erőszak kényszerítő rá. 
Odadta ingyen.

E’ veszteségnek áldozat a’ neve.
’S mi ez áldozatért gúnyolni fogjuk-e őt? Akkor fogjuk-e arczul 

verni, midőn koszorút érdemel ?
En magam is lemondtam nemesi előjogaimról. De ha elhagytam ne

vemből a’ nemesi czímet, meg akarom azt lelkem számára tartani, ’s nem 
szeretném, ha oda jutna a’ világ : hogy ki nemesen tenni, nemesen érzeni 
tud, az legyen a’ köznevetség tárgya.

Ha Francziaország üldözte a’ nemességet, jól tette, mert ott ellen
sége volt az a’ népnek ’s a’ nép vérrel vette el tőle emberi jogait. De mi- 
nálunk a’ nemesség, hogy a’ népnek, melly jogait követelni nem tudta, 
azokat megadhassa, vérén kívül mindent egyebet feláldozott ’s ha kell, 
ezt is fel fogja áldozni tudni ’s még nem tudjuk: hogy nem lesz-e e’ vérre 
szükség ?

A’ haza üdvére népet kell teremteni.
Hogy e’ nép teremtve legyen, a’ nemesség mindent föláldoz, min

dent elkövet.
Ha ezt nem teszi, akkor irtsátok ki és s i r a s s á t o k  m e g ,  de ha 

kötelességét teljesité , nem mondom : hogy dicsőítsétek érte, mert hiszen 
csak kötelességét teljesité, de legalább n e  n e v e s s é t e k  ki.

(Folytatása következik). JÓKAI MÓR.
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NAGY-BÁNYÁRA.
Elrabolnak tőlem, lelkem elrabolnak,
El kivan rabolni serge ellenimnek,
Mást el nem vehetnek, elveszik tehát azt,
Mi egyedül kedves , ’s drága volt lelkemnek. 
Oh leány, ha más lesz is boldog általad!
De úgy-e a’ szíved , szíved enyim marad?

Lehet, hogy kezedet ollyannak kell adnod,
K it ártatlan szíved nem gyűlöl, nem szeret,
’S a’ midőn oltárnál esküt kell letenned,
Akkor is titokban szüd engem emleget.
És éjszemeidnek hullatott könyei,
Múlt szép napjainknak lesznek emlékei.

Alkoss két világot! add át az egyiket 
Férjednek, ki szinte talán híven szeret,
De azt a’ másikat, a’ mellyben szíved él,
Add nékem, igy tőlem senki el nem vehet.
Oh leány, ha más lesz is boldog általad!
De ugy-e a’ szíved, szíved enyim marad?

Csendes éjfelenkint felkeres szellemem,
’S mint a’ köd a’ határt, lelked átöleli, 
Elhagyja, mit a’ föld gyönyörnek keresztelt, 
Üdvét túlvilági gyönyörökben leli.
Kötésünket a’ sors soha el nem rontja,
Emberi kéz soha, soha fel nem bontja.

LATJKA GUSZTÁV.

A’ DICSŐSÉGRŐL.
Lerázom annyi esztendők porát 
Lelkemröl, míg fölépítem magamnak 
A ’ hir ’s dicsőség márvány csarnokát 
Sötét romjábul a’ kiholt múltaknak. 
Benézek a’ dicsőség csarnokába.
Oh mint sugárzik, mint a’ déli nap, — 
Beárnyékolni jöjj borostyán ága 
A’ nap sugára ellen sírom at!

Ha lombjaidbul messze századok 
Telei talán már kivetkeztetének,
Jön a’ tavasz — ismét viruljatok 
Fejére a’ szabadság emberének!
Mert a’ dicsőség nem tünékeny álom, 
Bár néha egyetlen sugárt bocsát,
De egyetlen sugár belőle, három 
Századnak fénylik éjszakáin át.

Rom a’ dicsőség; mért nem éltem én 
Akkor, midőn még csorbulatlan álla, 
Születtem volna napnak reggelén,
E l nem borítna éjszakák homálya.
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Teremthetendék hőset a’ hazának,
Egy Miltiadesnek bajnok szobraként, 
Kezeim tán egy Olympot foszthatának, 
Szegény hazám, neked — babérokért.

Rom a’ dicsőség. Építsd fel hazám,
Dús romjait e’ fényes ravatalnak,
Későbbi gyermekid közül talán 
Lesznek, kik benne élnek és meghalnak. 
Kik mondják majd: küzdöttem ’s nem hiába, 
Mert hosszú éj után feltűnt a’ nap, 
Beárnyékolni jöjj borostyán ága 
A’ nap sugára ellen sírom at!

BOZZAI PÁL.

KIRÁNDULÁS A’ ZUGLIGETBE FORRADALOM
ALATT.

(H u m o r e s k.)

Hosentrag Melchior egyike volt a’ világ legbékésebb polgárainak, a’ pa
triarchális élet birkaszelid ölében nevelteték, a’ nyugalmas kor zöld árnyaiban 
pihent fáradalmai u tá n , ’s annyira gyenge organismussal b i r t , hogy minden 
harangfélreveréskor ’s ágyudörgés u tán , hosszasabb ideig forrólázban sínylő
dött. Lesbia — egyetlen leánya — ellenkezőleg a’ római Lesbiákhoz — filtrálva 
örökké e’ természetet, az őznél félénkebb volt legalább 12 fokkal, minden kap- 
pangyilkolásnál elájult, ’s ha az ég erősebben dörgött, egy font pamuttal látva 
el füllyukait, 6 darab selyemruhában félnapig is a’ hordók között ült a’ pin- 
czóben.

Midőn a’ franczia forradalom hire Bécsig jutott (Hosentrag bécsi lakos 
volt) Hosentrag polgártárs fej szédülésről’s rósz gyomorról kezdett panaszkodni, 
a’ szép Lesbia pedig éjjel-nappal imádkozott ’s háza küszöbét sem lépte keresz
tül. Végre, mint az egész világon majd mindenütt, Bécsben is kiütött a’ for
radalom , Hosentrag polgár, háromnapi folyvást tartó forróláz u tán , a’ patriar- 
chákhoz költözött, földönfutóvá téve — a’ szép Lesbiát. Oh mért nem mutat
hattam be néktek Lesbiát, revolutionerek! látnotok kellett volna Lesbiát, ’s az 
európai béke két óra alatt biztosítva van.

M arquirt képe volt Lesbia azon merinobirka-kornak, midőn a’ nyulak 
szabadon futkározhattak a’ mezőkön, midőn a’ fogoly szabadon bujkált a’ fű
ben , midőn akasztottak ugyan, ’s főbeütöttek hébe-hóba embert és állato t, de 
a’ puskapor Svarcz Bertholddal együtt Spinot, vagy Podlupka képiben zöldéit 
valamellyik kertben. Értem a’ romantica első századának azon éveit, midőn a’ 
drótostót is guitározott ’s a’ varjuk énekeltek.

Én megszántam Lesbiát, megszánta volna őtRadeczki is. Nem volt ugyan 
semmije, de volt kebele, mellyen megpihenni ah mi édes leendett, a’ barricád- 
készitések ’s harczolások után. A’ népkertben ismerkedtem meg vele egy szá
zados hárs tövében, halványan, szétbomlott hajjal ült o tt, szebb napjait éne
kelve a’ Titire tu lentus in umbra epochának.

„Illesd, oh lányka, hárfád húrjait, adj hangot a’ szív kínos érzetének!“ 
E ’ szavakat mondva, megcsókolám havas homlokát, ’s mellé ültem a’ fa alá.

,Ön tán Ovid , a’ szerelem költője, ’s elszólítja lelkemet olly vidékekre, 
hol, a’ menydörgést kivéve, a’ szamárvonitásnál erősebb hangot nem ismer a ' 
halandó ?‘
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„Nevem Flota Gyula; nem vagyok ugyan Ovid, de magyar költő igen, 
nem vitetem ugyan ollyan helyre, hol ágyú- és puskalövést nem hallani; de 
Pestre elvihetem, hol szamárvonítást hallhatunk nagy mennyiségben — aján
dékozzon meg Lesbia kezével és szivével, legyen ön Tusculanumom, hová visz- 
szavonhassam magamat majd akkoron , midőn benn a’ városban harez lészen és 
háború, ’s midőn az ágyúk és puskák dörgése feliilemelkedendik a’ szamárvoní
tások költői hangjain.“

,Nemeskeblü F lota, foghatja-e önt boldogíthatni Lesbia?4
,,Ha valaha, most igen. Esküszöm minden vélem rokon instrumentumra, 

hogv boldoggá teszesz Lesbia!“Crf cc
Lesbia felállott, jobb kezét jobb kezembe tévé, megcsókolta homloko

mat, és Shakespeári hangon mondá: Legyen!
Másnap korán reggel indultunk Pest felé.
Esti 6 órakor már látogató-jegyeket mentem nyomatni.
Száz darabon ez állott : Flota Gyula.
Száz darabon : Flota Gyula és Flota Lesbia.
Száz darabon: Flota G yuláné, született Hosentrag Lesbia.
Három egész napon keresztül nvugodt volt Pest, — ’s én a’ béke. azaz: 

Lesbia csendes ölében, tökéletesen capacitáltam magamat, hogy mennyország
ról! azon állítása a’ papoknak, mintha az a’ más világon találtatnék — satyra.

Egy reggel azzal ébred fel Lesbia, hogy álmában furcsa dolgokat szemlélt:
Z e v c s o n e k  a’ szabó felakasztotta magát. A ’ gr. Károlyi György há

záról a’ czímer leesett. Karácsonyi Guidoról a’ szinházban bizonyos nyust- 
prémes asszonyság igy nyilatkozott: P e k n y i  C h l a p e c z .

A ’ forradalmi csarnok levegőbe röpíteték.
Nem sokat adok az efféle álm akra, de nőm Lesbia ez időben még megle

hetősen magnetisáltaték, azért előre épen úgy beláthatott egyetmást, mint Illés 
vagy Habakúk.

Déltájban épen az ablakunk alatt pisztoly lövés történt, letekinték az ab
lakon , nagyszámmal állottak Digies nevű csizmadiamester szomszédunk körül, 
ki nyakravaló nélkül — ad normám Fleargus O’Connor — ekkép nyilatkozott:

..Polgártársak! A ’ muszka Budakeszinél van, vagy akarám mondani, Gö
döllőnél , Platowszkv, vagy dehogy Platotvszky, csak Plutow vezérlete alatt 
40,000 ember és 150 ágyúval. — ölni nem ölnek, de annál jobban rabolnak 
és pusztítanak — és a’ mi legrettenetesebb, leányainkat eskü nélkül teszik ne
jeikké. Ne hagyjuk ezt polgártársak, nyomjunk közibök, vagyunk elegen. Azért 
rajta! rajta! r a j t .................

(Éljen, éljen, éljen) fegyverre! fegvverre! Néhány perez alatt mindenfelé 
harangoztak, bőgtek mint vadállatok, szaladgáltak az utczákon, sót már egy 
zongora is repült a’ harmadik emeletbül barricadnak.

Én mozdulatlanul bámultam egy ideig.
Lesbia némán és halványan játszott fiirteivel, teste a’ szobámban volt 

Pesten, de lelke Virgiliussal conversált a’ calabriai mezőkön.
Két epocha jutott azonnal eszembe: a’ migratio gentium, ’s a’ romantica. 

Bérkocsit kiálték — míg a’ dolgok jobbra fordulnak, czélszerü leend Lesbiával 
a’ Zúgligetbe rándulnom, ott talán lelke is visszatér és csakugyan elhiszi, hogy 
Calabriában van.

Annyi nép tolongott az utczán, hogy alig bírtam Lesbiát a’ kocsiba fel
tolni, de mellé erőszakkal még más három nő is felkapaszkodott, elhatározottan 
állitván, hogy vagy akarom vagy nem velem szöknek.

Az uri-ntcza sarkon már a’ communismus járta  — bérkocsisom megállí
tották, egv lovát kifogták, sót rettenetes még ideában is! egy nőt is kiszállí
tottak mellőlem. Váltig kiabáltam, hogy testvéreim ! haszontalanul! nyershan
gon feleltek vissza: hogy communismus idejében a’ testvérekből is elég egy.
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A ’ fehérhajónál ismét megállítottak. „Ezen ember nőrabló, meg kell 
fogni! Hova viszed polgártárs e’ nőket?“

,A’ Zúgligetbe viszem polgártárs, mert ideben félnek. A’ két idegen nő 
sírni kezdett. Lesbia némán és érzéketlenül ült mellettem.

„Engedj meg polgártárs — de illyen tragicus időszakban a’ nők is har- 
czolhatnak, azért parancsoljuk, hogy deponáld őket, majd mifegyvert nyomunk 
m arkaikba!“

,Barátom polgártárs! szivesen szolgálok kettővel, de a’ harmadik nőm, 
magán kivül van, kiviszem a’ zöldbe, ’s ha megtér álmaiból, becsületemre visz- 
szahozom, de megengedj, ennek már csak majd magam adok fegyvert/

„Éljen! passirt!“
A’ hídfőnél ismét megállítottak. „Uram! emberre van szükség, fegyver

fogható emberre, illykor maga is kormányozhat az ember, kivált egy lovat, le
a’ kocsissal!“

Sírva búcsúztam el bérkocsisomtól, ’s a’ bakra ültem, egy lovat kormá
nyozandó.

A’ budai hídfőnél dolmányos ember, bizonyosan huszár szidta sz. Kozmát 
és Demjént, de a’ mint megpillantott, eszeveszetten rontott felém e’ szavakkal: 
,Épen most szaladt ki alólam a’ fakó, forradalom alatt gyalog is szöklietik 
minden gyáva pimasz, azért ide a’ rudassal!‘

,,A’ kocsi meg jó lesz barricadnak!“
Nehány perez múlva gyalog álltam Lesbiával — szeretett nőmmel, ki a’ 

helyett, hogy vigasztalt volna, szótalanul kapaszkodott nyakam közé — alig 
mehettem két lépést. . .

,Hova viszi ön azt a’ n ő t! ?‘
Ijedtemben eszemet is elvesztém, kétségbeesetten feleltem: Calabriába!
,Hazudsz gazember! Calabria nem erre esik , hanem Soroksár felé —

üssétek!‘
„Hibáztam polgártársak! hibáztam, a’ Zugligetbe viszem — eszeveszet

ten szabadkozám, de egy ütés még is végig húzódott nyakam között.
Annyira dühbejöttem, hogy szinte gondolkodni kezdtem, nem jobb volna- 

e fegyvert ragadni, ’s harczolni, Lesbiát pedig bárhol deponálni?
Lesbia a’ legnagyobb tolongás és zsivaj között- nyitá fel égszemeit. J a j

gatva kiáltozott: Segítség, segítség, gyilkosok, rablók !
Váltig ordítottam, hogy mellette vagyok, váltig bátorítottam, sőt döfólni 

is kezdtem, haszontalanul, Lesbia nem látott és nem hallott.
Csakhamar nyakon fogtak. „Szemtelen nörabló, nem szégyelled magad, 

forradalom ideje alatt fegyver helyett nőt szorongatni, ide e’ nővel! a’ gazkópét 
pedig húzzátok fel a’ lámpásra.“

,Itt e’ nő, de nekem kegyelem polgártársak! Épen midőn legjobban sza
badkozám, jö tt egv futár Pestről, hogy a’ Muszka história hazudság. Azonnal 
szabadon bocsájtatám. Este felé haza tért Lesbia szállásunkra. Irtóztatóan né
zett ki, mintha csakugyan Calabriában volt volna. Igen sokat akart bevallani, 
egy két scenát el is beszélt, ez egy két scena is bebizonyította, hogy a’ forra
dalom alatt nejeinket csak néhány óráig nélkülöznünk is elég arra, hogy úgy 
nézzenek ki, mint a’ franczia trónus.

LAUKA GUSZTÁV.

í, .;;. Azt mondják, hogy a’ Schusterpui — akarám mondani lábtyűmű- 
vészfogalmazógyakornokok — is szándékoznak egy petitióval előállani, melly 
e hét pontokból leend összeszerkesztve:
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Kívánják legelőször i s : hogy őket ezentúl ne híják schustei’púboknak, 
hanem országszerte fogadtassék el helyette e’ titulus : lábtyüművészfogalmazó
gyakornokok.

2- szor. Hagyassák meg a’ fiakereknek, hogy midőn a’ tisztelt lábtyü etc. 
etc. hivatalos eljárásaikban a’ bakra fólkapaszkodnak, ne merjenek az ostorral 
hátravágni.

3- szor. A’ kundschaftoknak ne legyen szabad azt m ondani: hogy nincs 
aprópénzük, midőn ők a’ csizmát haza viszik nekik.

4- szer. A’ mestereknek tiltassók meg az ő üstökeiknek ezentúl bármelly 
jogczím alatti igénybevétele, például megczibálása. E ’ pontra nézve egyébiránt 
gyökeres orvoslás volna, ha üstökeiket lehető apróra lenyiratnák.

5- ször. Minden néven nevezendő pecsenyék, rétesek, lepények és pogá
csáknak a’ pékhez hordásától ünnepélyesen mentessenek föl.

6- szor. Tiltassók meg a’ mezítláb-járás minden hazafinak a’ két magyar 
hazában.

7- szer. Adassék minden lábtyü- stb. stb.-nak külön kapukulcs, hogy 
éjjeli krawalloknál és macskazenéknél hivataluk szerint pontos részvétükkel je 
lenlenni a’ házmesterek zsarnoksága által meg ne gátoltassanak.

E ’ napokban egy titkos csehclubbot fogtak el itt Pesten. Atya úr 
isten! Még csehek is formálnak jogot szegény hazánkhoz! Ki van még hátra?

Azt mondják: hogy magyar ember akkor legbuzgóbb hazája iránt, midőn 
országán kívül v an ; tartok tő le, hogy ha ez igy tart, rövid idő alatt valameny- 
nyien mind igen buzgó hazafiakká leszünk.

*** Régi bohóságok. Párizsban hajdan a’ szent Antal barátok azon pri
vilégiummal éltek, miszerint szabad volt nekik ötezer sertést az utczákon ta r
tani.

Ezek a’ szentantal disznai a’ nép kegyes adakozásaiból szoktak aztán 
meghízni ’s különös tiszteletben tartanának. Meg is érdemelték. Ollyan szépen 
henteregtek az utczákon a’ sárban, a’ sétálók lábai alatt, mint megannyi ittas 
potrohos sváb.

Ez a’ privilégium jelenleg őket illeti.
Egy pompás fejedelmi lovagszobornak egy éjjel kendővel bekötötték 

a’ szemét ’s nyakába czédulát akasztottak e’ felirattal: emlékezzetek meg a’ 
szegény világtalanról.

Szinte egy fejedelmi szobor alá, melly kinyújtott áldó kézzel van fölállítva, 
•egy elméncz ezt irta :

„Szállj le már onnét, hadd üljön fel az utódod is egy kissé.“
Egy másik elméncz erre azt felelte:
„Világért le ne szállj, mert ha az ül fel, megfordítja tenyerét és pénzt kér.“ 

Semmi sem lesz belőlünk. Rothschild azt mondja: hogy nincs euró
pai hatalmasság , mellynek ő pénzt kölcsönözni akarjon jelenleg.

Igazán elmondhatni: hogy a’ háborút jelenleg ő tartja zacskóba kötve.
A ’ színházban Sobrit adták. A ’ tehénutczában ki volt téve az önkény- 

tes hadfogadási zászló.
Három buzgó hazafi fogdosta egymás mai'kát a’ színházban, ’s érzéke

nyen búcsúzott mindenkitől és fente a’ fogát.
Menendők valának a’ tehénutczába ’s onnét a’ törökre, muszkára, illírre 

’s más egyéb pogány nemzetekre: azért búcsúztak olly érzékenyen — szegények.
Sobri végén sokat lövöldöznek, a’ színház megtelik puskaporszaggal.
— P fu j! mond a’ három hazafi ’s zsebkendőt tart rögtön orrára, szájára, 

így bepuskaporfústözni a’ közönséget! pfui!
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Jaj fiaim, hátha majd magja is lesz annak a’ puskaporfüstnek ?
X  vármegye bizalmat szavaz a’ ministeriumnak.

Jobb bizony: küldjön neki pénzt és katonát.
A ’ bizalmat tartsa magának, a’ ministeriumnak pedig küldjön fegyvert 

és pénzt.
így  mind két félen segítve lesz.
Most megfordítva áll a’ dolog. A ’ hazafiak szekérrel hordják a’ bizalmat 

a’ ministeriumnak ’s várják: hogy tud-e a’ ministerium belőle kenyeret sütni?
Gyűjtsetek pénzt, a’ franczia kormány nem szemérmeskedik azt tenni, ti 

sem haltok meg szégyenletetekben, ha országszerte elkezdtek adakozni a’ veszély
ben forgó haza közszükségére.o  o

Ez aztán fog tenni valamit. A’ többi üres hang és írott malaszt.

*** A ’ ministerium kitüzetette országszerte az önkénytes hadfogadási 
zászlót.

Éljen ! Ez már hatalmas föllépés.
Az önkénytesek fejenként ruhát; szállást, kenyeret és naponként 20 váltó- 

krajczár díjt kapnak. Szolgálatidejök három év.
Özönnel tódul a’ népség a’ zászlók alá.
A ministerium tízezer önkénytest kért a’ hazától, ’s ha így m egy, két hó

nap alatt 10 ezer helyett 200 ezeret fog kapni.
Gyönyörű nép lesz ez. Kétszázezer magyar, gyönyörű szál legények mind. 

Színe, java az országnak. Világot lehet vele meghódítani.
Ez alatt azok, kik fegyveres kézzel nem védhetik a’ hont, rajta lesznek: 

hogy pénzzel gyámolíthassák a’ független kormányt.
A ’ radical kör aláírási íveket bocsát ki nagyszámú példányokban.
Hazafiak!
Kevés szó, — sok tett.
Magyarhon véres napjai közelgenek.
Fordul az év ’s mi mindent nyerénk, vagy mindent elvesziténk.
Elleneink már megásták a’ sírt ’s most az a’kérdés: hogy mi feküdjünk-e 

bele, vagy ők?
A ’ határszéli háború kiütött, országunkban az elemek egymásra támadva 

küzdenek ’s a’ hódító északi óriás csak arra v á r : hogy átlépjen-e bennünket, 
vagy ránk tapodjon?

Dicső magyar nép! Te nem akarhatsz úgy elveszni, mint egy elgázolt
féreg.

Te neked élned kell. Neked, ha meghalnál is, fel kellene támadnod a’ 
sírból, mint föltámadtál a’ sajóparti és a’ mohácsi sírból.

Mi meghalhatunk, de Magyarhon élni fog.
H a Magyarhon meghal, mi is vele halunk,
Mi szegények lehetünk, de Magyarhon gazdag leend,
H a Magyarhon koldus botra ju t, mi is elpusztulunk vele.

$
Hadseregre és pénzre van szüksége a’ honnak.
A’ ministerium kitűzte az önkénytes hadfogadási zászlót, ezrenként gyü

lekeznek alá honunk legjobbjai, bátor, harczra termett fiák, kik imádják a’ 
hazát ’s nem félik a’ halált.

A’ ministerium megtette, mivel a’ nemzetnek tartozott.
Most rajtatok a’ sor, hogy megtegyétek, mivel a’ honnak és magatoknak 

tartoztok.
A ’ népek istene ébren van és megfogja áldani fegyvereiteket.
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Kit családi, vagy hivatali kötelesség a’ csatamezőre nem bocsát, szivére 
tett kézzel becsülje m eg: hogy mennyit ér rá nézve a’ haza, ’s tegye le annak 
árát a’ hon oltárára.

Legyen bár az áldozat kicsiny, megáldja azt Isten, ha mindene az ál- 
dozónak.

Még most csak fiaitól koldul a’ haza. Jaj nekünk, ha őt idegen ház 
ajtaján hagyjuk zörgetni.

Boldogabb napjaiban mindenét megosztá velünk. Egy század részét fizes
sük vissza ez ajándékoknak, és ő mentve lesz.

Ki most áldozik, életet vesz a’ honnak és magának.
Magyarhon örökké!

Az aláírási ívek eddig is Örvendetesen telnek. Hisszük, hogy honunk lel
kes hölgyeinek neveit az elsők között fogjuk ott olvashatni.

Az áldozok nevei szüntelen fognak a’ lapokban közöltetni.

Csütörtökön adta át a’ pesti polgárság nagy dob- és trombitaszó mel
lett bizalomszavazását a’ ministériumnak.

Mondják: hogy több mint tízezer szavazó van aláírva.
Hála istennek, odajutottunk, a’ hova akartunk.
Mikor a ministerium megjött, a’ polgárság zúgolódott ellene, mert a’ ra 

dical párt akarta: hogy legyen ministerium.
Ekkor a’ radical párt azt a’ tacticát követte: miszerint úgy te t t , mintha 

a’ ministerium tetteiben gáncsoskodnék, ’s álló! rohanva rohant aristocratia és 
bourgoisie karöltve a’ ministerium zsámolyához bizalmat és pártfogást szavazni.

Hozta isten önöket! Csak ennyit akartunk.
A ’ ministériumnak van tízezer fegyverfogó embere Budapesten, százezer 

a’ vármegyékben, kik őt mind hódolva fogadják el parancsnokul, kikkel ren
delkezhetik.

Mind együtt vagyunk. Most bántson már valaki bennünket !
M ondják, hogy igen tisztelt ügyfeleink, a’ budapesti polgárok, e’ biza

lomszavazás alatt egy titkosabb czélt és illetőleg ajánlatot is tartanak tervben.
Azon tízezer férfiú tudniillik, a’ ki ott aláírta m agát, szándékozik saját 

költségén egy önkénytes ezredet- kiállítani ’s e’ végett mindazok, kik ott magu
kat aláírták, egyszersmind kötelezték magukat e’ czél eléréséhez önkénytes ada
kozásokkal járulni, melly adakozások minimuma, mint halljuk, 1 0  p.forint.

Éljenek a’ derék budapesti polgárok!
A ’ ministerium kétségen kívül nem fogja e’ hazafiui ajánlatot elmellőzni, 

sőt meg vagyunk győződve felőle, hogy azon esetben, ha ennek foganatosítá
sával szeretett polgártársaink netalán késlelkednének, nem mulasztandja el a’ 
jószándékot felszólitólag is igénybe venni.

Kedv látni az önkénytes hadfogadást.
A ’ nép töri magát fegyvert ragadhatni a’ hazáért. Ifjak, vének , szegé

nyek, és gazdagok.
Egy ap a , tehetős földesur , hozta oda egyetlen fiá t:
„ím e én is átadom egyetlen gyermekem a’ hon védelmére.“
A ’ fiú jó  kedvvel állt be, alig volt tizennyolcz esztendős.
Három ügyvéd , öt jogász , több tanuló, művész és kereskedő íratta be 

magát a’ bajnokok soraiba.
Fölcsapott egy nagykereskedő fia is. Gyönyörű tisztaarczu divatos le

gényke. Mondták neki: hogy addig is , míg társai, e’ felében szennyes, zsíros 
alföldi legények, napszámosok, kocsisok, proletariusok, csinosabb alakká mosa
kodnak, lakjék oda haza, ne az őrtanyán.
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— Nincs többé úr és szegény között különbség! felelt a’ derék fiú ’s ösz- 
szeölelte bajtársait, kiknek barátsága többet fog érni majd a’ lőporfüst közt, 
mint az illatos dandyké idehaza.

A’ fiatalság is toborz. Tegnapelőtt este négyszázan álltak be közülök a’ 
forradalmi csarnokban kitűzött zászló alá.

A’ bécsiek derék fiúk. Betörtek a’ Burgba, a’ felső táblát eltörölték, 
a’ censust semmivé tették. Szavaz minden teljeskorú férfi.

Lederernek is adtak borzasztó macskazenét odafenn; ott tudják, hogyan 
keü. Ő is jó helyre ment a’ macskazenék elől.

A ’ fiának meg Kecskeméten adtak macskazenét.

Uj lapok:
Kossuth hírlapot ad k i : „Kossuth hírlapja“ czím alatt.
Mérei Mór „Radical lapokat“ fog szerkeszteni.
Madarász László „Népelem“ czimü napilapot indít meg.
Jósa László „Közügyvédet“ bocsátott ki.
Vas Gereben „Öreg ábéczét“ ír vén emberek számára.
V ahotlm re katonai lapot szerkeszt „Nemzetőr“ firma alatt. 
Kolosvárott Kővári László „Ellenőr“ czimü politicai lapot szerkeszt. 
Lauka „Charivarit“ szerkeszt képekkel „Dongó“ czím alatt.
E ’ szerint a’ szabad sajtó óta 12 uj politicai lap van keletkezőben.

Múlt számunk egyikében említett katonatisztek nevei közöl egyik téve
désből „ C s e re i“-nek van írva, ezt kérjük „ C s e re n y i“-vé igazíttatni. Csak 
később tudtuk meg a’ tévedést.

Legújabb hír szerint Bécsben nagy lázzadás vau, a’ király eltávozott 
Bécsből, ’s Insbrukba ment.

Miért nem jő egyenesen közénk? Sehol biztosabb nem leendene, mint a’ 
magyar nép közepett.

Félisten lehetne itt! A ’ magyar nemzet minden pártu , ajkú és színezetű 
osztályai egyesülnének körülötte ’s megvédnék, mint megvédték ősét M áriát az 
egész világ ellen.

Mit ezelőtt egy héttel jövendölünk, az korábban kezd beteljesülni, mint 
gondoltuk vala.

V. Ferdinándnak nem marad egyéb há tra , mint Magyarhon karjai közé 
vetni magát, ’s e’ karok csodákat fognának kivinni érte !

KÜLFÖLDI TÁR,SASÉLET.

BÉCS, 18-18. T a v a s z u t ó  8 - k á n .  A ’ b i z t o s s á g - v á l a s z t m á n y  
egyre működik. E ’ csuda-állatot még be sem mutattam. Ficquelmont megbu
kott premier ministernek kedves gyermeke ez. Tagjai lehetnek mind azok, 
kiknél a’ becsület agyrém, ’s a’ lélekismeret szójáték. Biztositnak minden jobb
érzelműt, hogy ha szabadon beszélt................okvetlenül pórul jár. Azonkívül
vigyáznak, hogy valamikép népgyülés ne tartassék, mert könnyen megeshet-
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nék, hogy a’ constitutió pontjait taglalás alá vennék, ’s eszükbe találna jönni, 
hogy még se czélszerü az a’ kettős kamarai rendszer, mellybe a’ kormány annyi 
bérszolgát nevezhet ki, a’ mennyi szemének ’s szájának tetszik. ’S hogy illy 
szörnyűségek ne történhessenek, kijelentették, hogy mindazt zendülőnek nézik, 
ki népgyülést mer indítványozni. — Látni való, hogy e’ választmány m e g 
t e s t e s ü l t  e l l e n f o r r a d a l o m ,  mellynek tisztében áll őrködni a’ lassan
ként visszacsempészendő szolgai systema fölött. E l is já r híven a’ rábizottak- 
ban, az alapítóknak semmi panaszuk sem lehet ellene. Főtendentiája az, hogy 
a’ szabadszóllást tönkre silányitsa, ’s az eszmecserét lehetetlenné tegye. Örö
kös harczban áll a’ fölszabadult korszellemmel. Mondják, hogy vannak minde
nütt kémei, kik ügyes portraitirozók, ’s azokat, kik szabadon beszélnek, lemá
solják, hogy a’ választmánynak bemutathassák. A’ választmány azután gon
doskodik, hogy a’ lemásolt bármi áron hatalmába kerüljön, ’s küldhesse Olasz
országba, mert hijjában a’ mai criticus időkben a’ veszedelmes egyénektől sza
badulni kell. Eddig az egyetem növendékei közül 75-öt másoltak le. Ennyit 
elfogatni még sem mertek, — hanem alattomosság helyett nyíltan léptek fö l; ’s 
azon szin alatt, mintha a’ nemzetőrség ugyanazonos volna a’ katonasággal, 
Olaszország ellen akarták az egész egyetemet küldeni. Ezen törvénytelen eljá
rás ellen azonban az illetők igen bölcsen tiltakoztak. A ’ biztosság-választmányt 
leginkább pártolják a’ házbirtokosok, — mert tudják jól, hogy míg ez fönnáll, 
addig nincs mit tartaniok a’ proletariusoktól, ha szinte egy mostani 5 pengő 
forintos cabinétet 10 pengő forintért adnak is bérbe havonként. Most lehet fo
galmuk a’ pestieknek a’ bécsi függetlenségről, ha e’ biztosságválasztmány ten- 
dentiájával megismerkednek. Utósó skeletonja ez a’ megbukott absolutismus- 
nak. Kétlem azonban, hogy soká fönnállhasson. A ’ proletariusok ébredése, ’s 
minden jobb érzelmliek utálata meg fogja buktatni e’ rémes szörnyeteget is.

Néhány polgár szövetkezett, hogy, bármibe kerüljön is, visszahozatja a’ 
ligoriánusokat. Különösen Leopold-kiilvárosban találkoztak sokan , kik jónak 
látták ez eszmét fölkarolni, mit maga a’ főérsek pendített meg, — de roppant 
kisebbségben maradásakor magáénak elismerni vonakodott. Első föllépésük az 
volt, hogy az összes keresztyénség (?!?) jogtalannak nyilvánitá a’ ligoriánu- 
sok kiűzetését. — Szerintem keresztyéniebben nem bánhattak e’ pokol-fajzatok- 
k a l, mert nem kiűzetést, hanem felfüggesztést érdemeltek volna. Hazámban is 
vannak, kik illy sorsot érdemelnének. Minden papot, ki bujtogatni mer más 
felekezet ellen, először hivatalától megfosztani ’s utána mindjárt felakasztani 
kellene. Kájok kisebb büntetést szabni nem lehet, mert náluk a’ státusnak ve
szedelmesebb ellensége nincs. — Mint előre gyaníthattuk, Bécsnek csaknem 
összes lakossága ellene nyilatkozott a’ visszahivatásnak , ’s minden szerzetnek 
föloszlatását kívánta. Okosabbat nem is kívánhatott, mert valamint a jezsuitá
kat ligoriánusokká öltöztették, a’ ligoriánusokat is másokká öltöztethetik. Bécs 
fölvilágositását nagyon elősegítette a’ „Notre Damei harangozó“ czimü színmű, 
mellyben a’ szerzetesek saját eredetiségükben mutattatnak föl. Hlyen darabokat 
kell nálunk is adatni mindenütt, hol a’ „magához örökhű clérus“ vallási fana- 
tismus által akarja önérdekét körülbástyázva látni.

Az egyetem termeiben folytonos gyűlések vannak, hol a’ kettős kamarai 
rendszer fölött vitatkoznak. Általános volt a’ vélemény, hogy e’ rendszer a’jövő 
országgyűlésnél tovább nem ta rth a t; ’s ha addig — mint meg nem másítható 
roszat — tűrik is, de akkor okvetlenül meg fogják buktatni. E ’ p o l i t i c a i  
g y ű l é s e k r e  újabban mindenféle rangú ’s osztályú nemzetőrök is kezde
nek bejárni, ’s az ifjaknak legújabb indítványa, miszerint , , az  é s z b e l i  
k i k é p e z t e t é s t  v a g y o n  g y a n á n t  a k a r j á k  t e k i n t e 
n i ,  — ’s a z ,  k i n e k  e s z e  v a n ,  i g é n y t  f o r m á l h a t  a z  
e l s ő  k a m a r á b a v á l a s z t a t h a t á s h o  z“, az érdemes vagyon- 
aristocratiánál hangos ellenmondásra lelt. Szinte az egyetem indítványozta azt
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is, hogy a’ dolgozó-osztály ügyei intézésére külön minister neveztessék ki, 
mire az adott alkalmat, hogy a’ ministeriumtói a’ munka nem kapásért hozzá 
folyamodott egyének mind az egyetemhez utasitattak.

Az a’ titkos rend-őrség sehogy sem akar megszűnni. Még folyvást talál
koznak olly rósz lelküek, kik leskelődni tudnak más gondolkozása után. Sze
retném tudni, hogy ki tartja ezeket? . . .  ’S ha a’ kormány tartja, úgy jó volna 
tőle megtudakozni, hogy mit akar ezekkel az emberiség söpredékeivel? . . . .
Mért fizet nekik havonként 15 pengő forin to t?...........Vagy tán azt hiszi, hogy
e’ spionok segítségével a’ függetlenült szellemet ujjra börtönbe zárhatja? . . . . 
Csalatkozik, ha azt hiszi. Edzett bajnokok, kik az igazságért élni ’s halni tud
nak, ezentúl sem fognak hiányozni. K ár hijjába költeni a’ pénzt, mikor az 
olaszok elleni jogtalan háború miatt úgy is havonként 3,000,000 a’ deficit. Ki 
fogja majd ezt kifizetni, ha a’ status banquerotte közelgetése halálos döfést ad 
A usztriának?...........Vagy tán azért akartak velünk 10 milliót fizettetni éven
ként, hogy lehessen miből spitzliket tartani az ausztriai bureaucratiának?.........
Hiszem a’ magyarok istenét, hogyha jóllétünk megengedné is azt fognék mon
dani, hogy illy aljas czélra soha sem fizetünk.

Az egyetem tanácsterme sem lehetett tiszta a’ kémektől. Találkoztak, kik 
jónak látták ide is befurni magokat. I t t  azonban csak hamar megismerték ’s 
elfogták a’ szép madarakat. Folytonos kémlelésükkel elárulták magukat. Zseb- 
jeikben mindenüvé bemehetésre följogosító jegyek találtattak. Az egyetem er
kélyéről bemutattattak az ott folytonosan csoportozó népnek, melly bőszülten 
halált kiáltott az árulókra. Az egyetemi fiatalság alig tudta fékezni a’ föllázadt 
néptömeg dühét. Az egyre gyűlő nép látni ohajtá a’ foglyokat, minek következ
tében egy közülök nemzet őrök kísérete mellett a’ városban körülhordoztatott. 
Diadalszekere nem volt valami különös, megelégedett ollyannal is, a’ miilyen
ben a’ menageriákat szokás tova-szállitani. Mellén nagy deszka függött, mellyre 
olvasható betűkkel ,,P  o l i t z e y - s p i t z l i  — volt írva. Tőle tudták meg 
azt is, hogy a’ mostani zavargós időkben egy illy gazembernek havifizetése 15 
pengő forint.

A ’ szászok egy küldöttséget képeztek, hogy tudtára adják ő fenségének, 
miszerint Erdélynek Magyarországgali uniója által a’ dynastia állása Magyar
honban veszélyezve van. Lám, lám ! miilyen jó  politicusok ezek a’ szász urak, 
— mintha bizony csak a’ jövőbe látnának.

A ’ megbukott bureaucraták Bécs körül tanácskoznak Pazziazi elnöklete 
alatt, mint a’ Constitutióban Töltészi írja. A’ régi rendszert akarják vissza
hozni , hogy hatalmukat újólag visszanyerhessék. Én ezt annyival inkább hi
szem, mert Magyarországon a’ reactiót az illyrek ’s papság kezdték meg. Tud
juk, hogy az illyrek eddig is a’ bukott kormánytól gyámolittattak, ’s igy mosta
ni mozgalmaik központja sem lehet más. A’ papság pedig természetes szövet
ségese a’ bureaucratiának, annyival inkább, mert fél azon percztől, mikor a’ 
fólvilágosodás nyíltan kimondja, hogy egy család nélküli embernek 1 0 0 ,0 0 0 -ekre 
menő évi jövedelem igen sok. ’S hogy ez a’ perez jelen viszonyaink mellett 
nem sokára bekövetkezendik, az kétségen kívül van , bármint reagáljon is a’ 
elérus. Ha valakinek, úgy ő neki kár . . . sőt veszélyes is rugdolódni.

Az ide való lapok ugyancsak írnak ellenünk, pedig még felét sem tudják 
azon czikkek tartalm ának, mellyekkel lenn volt küldöttségüknek pusziját üd- 
vözlék a’ hazámbeli lapok. Én jelen viszonyaink közt nem helyeselhetem a’ né
metek ellen szórt epés kifakadásokat. Ha valakinek...........úgy a’ magyarnak
szüksége van jelenleg a’ németekkeli egyetértésre. Magunk egyedül meg nem 
felelhetünk a’ szláv elemnek, ha D alm át-, Szerb-, Bosznyák- ’s Csehország a’ 
horvátokhoz csatlakoznak. E ’ csatlakozás pedig több mint hihetőség, ha a’ je 
len mozgalmakból következtetni akarunk.
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Leginkább kikelnek ellenünk a’ Wiener Zuschauer, Sonntagsblätter és 
Wanderer czimü lapok. Ez utóbbi a’ slávokkal fenyegetődzik, kik — szerinte — 
sokkal hívebbek maradtak Ausztriához. Szegény W anderer! még a’ te czikk-
iróid is keveset tapasztaltak á m ! ...........Láttad-e valaha, hogy a’ macska más
macskájának fogott volna egeret? . . . .  Mellettünk a’ Constitution, Opposition, 
’s újabban az Oesterreichische Zeitung nyilatkozik.

Az erdélyi bukott cancellár Jósika elhitette magával, hogy ő nem magyar, 
hanem született oláh , ’s kedves oláh atyafiait készül fellázítani. Noj’szen men
jen csak! hallom, hogy dorongokkal várják.

Batthyányi itt volt, hogy az ide való kormány nyilatkozzék határozottan, 
ha váljon az illírek mozgalmait, vagy Magyarország territóriumának épségben 
maradását pártfogolja-e? . . . .  Mondják, hogy ez utóbbi értelemben nyilatko
zott. így kellett a’ kujont megcsípni, hogy többé ne kétszinűsködhessék.

P A P  GÁBOR.

E P E R JE S T , májushó 3-kán. A ’ népen csak sajnálkozni ke ll, ha felfo
gása szerint némi agálylyal veszi a’ szabadság malasztját, — a’ nyárspolgár 
megvetést érdemel, ha képzelt országgyűlési voksát vesztve, most a’ telkesseli 
votizálás ellen tiltakozik, — de nagy isten , mit érdemel egy kaputos diploma
tikus, vagy reverendás, ha a’ 1 2  millióra kiárasztott szabadságot gúnyolja, azt 
eltorzítja, és a’ népet, a’ filistert felizgatja, sőt a’ némü qualificatióval bíró
kat is (mert hiszen érdek mindig lesz) és a’ könnyenliivőket tévutakra vezetve, 
aljas szernek felhasználja. Oh setétség országa! mikor jön fel hajnalod? Nagy 
Isten, pán Buch, vagy Jehova, világosítsd fel népedet! no de persze, a’ csuda- 
tételi idők lejártak, azért cultus ministere, nevelés, nevelés és még egyszer 
nevelés!!

Nem históriát, de tényeket hozok fel, és világ elébe tárom, hogy lássa 
a’ világ, mennyire hátra vagyunk.

A ’ zsidó ribillió Pozsonyból Kassára és ide is hozzánk Eperjesre átszi
várgóit, még a’ pesti 1 2  pontnak megérkezése elő tt, itt is tehát filisterek mód
jára napi rendre került a’ zsidók elleni agitátió ; — én ezt őrszemmel kisértem, 
és csakhamar reá akadtam a’ tényezőre; találják ki olvasóim, mi volt az oka ? 
érdek; és ki volt az első agitáfor? pálinka-árendás, ügyvéd és filister, kik mé
regdrágán zsidó concurrentziánál a’ pálinka-mérést kibérlették, és a’ kik megint 
drágábban vették meg január elején a’ szeszt, mint az agitált zsidóribillió al
kalmával volt. No de kérdem, diplomatikus és filister haszonbérlő urak, vál
jon oka-e annak Holender, hogy a’ sok korhely a’ múlt évben kihalt ? és ti nem 
mértetek ki annyi keserűt— és hogy télben 48 váltó-krajczáron kelt a’szesz, mit 
tehet arról Lux? Ezeknek zászlójuk alá szegődtek még a’ reverendások és me
gint diplomaticusok, egyik a’ zsidók ellen a’ szószékről prédikálni késznek nyi
latkozott , a’ diplomatikus professor megint mindjárt készen volt a’ minister- 
elnökhöz szóló, és csupa immunitásról, privilégium , czéh ’s egyéb 6  száz gra- 
vamenekkel terhelt (mikor épen az idejök lejárt) petitióval — erre népgyülés 
hirdettetett a’ város birája neve a la tt, a’ rendőri szolgák használtattak a’ nép- 
gyiiléshez nem tartozó egyének fülönfogva kivezetésére; volt népgyülés, volt 
lárm a, volt lótás-futás, mert persze a’ bírót akarták az elnökösködésre bírni, 
hanem az erélyes biró nem compareált; — végtére is Schmiedt professor úr jő 
vén szóhoz (mert a’ coriphaeusok nem mertek a’ síkra szállni), a’ népgyülést el
oszlatta. ’S azon híres nép- , vagyis inkább filister-gyülés — fiascot csinált, és 
ezért szegény Schmied urat még megfüresztetni akarták, mint Kassán a’ Péchy 
birkáit, a’ többi szabadelvűeket pedig, kik azon petitiót megégettetni, a’ hirla- 
pokbani kinyomatás által pelengérre tenni, sőt még azok is, kik a’ szenyt örökre
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eltemetni indítványozták, úgy kerülik k i , mint a’ kolerás vagy pestises embe
reket.

Erre ismét egy proclamatiét bocsátottak ki három nyelven (egy példány
nyal szívesen szolgálunk a’ ez. szerkesztőségnek is ) , hanem minden aláírás nél
kül , ez pedig sajtó elleni bűn; azonban jól tudjuk, hogy ez is a’ pálinka-áren
dások műhelyéből került ki.

Időközben a’ pesti 12 pont és néhány törvény kihirdettetett, és örömzá
logul zászlófeltűzés, fáklyás zene határoztatok, de egy már valódi népgyülésben 
— a’ zászlónak templomtornyárai feltüzés miatt lett lutheránus háború , a’ fák
lyás zenére pedig, ha a’ ministerelnöknek e’ város birájához felelősséget közlő 
rendeletje elejét nem veszi, némelly egyenruhások által a’ tervbe vett zsidóab
lak kitörése foganatosíttatik; hanem a’ filister pálinkahaszonbérlő Lux szeszét 
drágán vevő egyenruhás kapitány a’ biró által felelőssé tétetvén , ismét az ab- 
blakok kitörése miatt fiaskót csinált, és a’ fáklyák elégvén, a’ híres zsidóribil- 
liónak is vége le t t ; hanem a’ zászló függ a’ tornyon, a’ fáklyák maradványa a’ 
Karafa vérpiaczán elégetése zöld emlékezetben van ; ’s lett belőle iszonyú ’s em
beriséggel meg nem egyeztethető vallásháború, ebből a’ dísz Sz. Mária emlé
kének a’ lutheránusok általi erőszakos lerombolása költetett ’s a’ nép közé szó- 
ratott, — és a’ cryptojezsuita-pálinkahaszonbérlő diplomatikus, a’ „finis sancti- 
ficat media“ elvénél fogvást, a’ közelitő tisztujitásra használja fel ezen vallás
elleni agitátiót, — kvártélyok Írattak össze a’ muszkáknak, mert hiszen csak 
úgy tudhaták m eg, kik legyenek a’ választók! — innen van az oroszok orszá
gunkban! berohanásának a’ hire *). Összejövetelek , korteskedések , itatások 
történnek még a’ veres-övesek által is , a’ nép közé a' fanatismus elvei vettet
nek, vallás veszélybeni forgása veres színnel festetik; ezen eripto-jezsuita zászló 
alá szegődtek még a’ confraterek, sőt már elvbarátink i s , no de csak a’ szolga- 
jellemüek, hiszen ez is érdekből tö rtén ik , különben hivatalt nem kapnának, 
vagy a’ hivatalból kieshetnének , fehér tollat tűzvén ki je lü l, hogy orthodoxu- 
sok, pedig éjjel által cosmopolitákká lettek. Ubi bene, ibi patria.

Ezen agitatiók a’ buta tömegnél különbféle balmagyarázatokat szülnek, 
már a’ populáris eonscriptio miatt is rettegésbe jö tt a’ nép, mert azt gondolja 
hogy vagy katonának vagy 2 0  forintért luteránusnak kell lennie. Es illyen 
időket kell élnünk a’ 15. martius után, valóban minden jobb érzésű békés polgár 
rettegésben van, mert hiszen egy szava azon corifeusoknak a’ fanatikus felizga
tott népet a’ lázadásra hozhatja — itt volna köteleségtek veres-fekete öves 
urak a’ népet oktatni, felvilágosítani, de nem politizálni, a’ vallási érdekeket 
felkorbácsolni, felelni fogtok még mind ezekért!

A ’ panszlavismussal egvidőtől olta, miután czélhoz nem vezet, felhagy
tak ugyan, de bezeg felkarolták a’ vallás elleni izgatást, uram könyörülj és 
irtsd ki a’ crypto vagy inkább a’ mindenféle jezsuitákat! ! Amen.

SÚJTÓ.

*) A’ muszkákról oroszokról le'vén a’ szó, jó volna, ha az oroszok miséjében 
énekelni szokott imájukat, nem ,,Za nasseho Cara, ij Ferdinanda“ hanem egyedül 
„Za nasseho Krala Ferdinanda“ szorítanák, mert amaz igen is két értelmű, és erre 
a’ cultus minister figyelmét felhívjuk.
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N.-KÁROLY. E’ város felöl hallgat a’ Krónika, bár Szathmármegye egyik legnagyobb 
városai közé tartozik, mind népségére, mind pedig kiterjedésére nézve, úgy szellemi hala
dására is; több figyelemre méltó események, mellyek e’ városban előfordultak, senki által 
eem közöltetnek; és igy a’ feledés fátyoléval ellepleztetnek. E’ czikk írója is csak különös ha
mis vádak következtében kénytelen tollat ragadni, hogy e’ város békés polgáraira ráfogott 
vádakat megczáfolja, és egyszersmind a’ történteket közölje.

Nemzetünk békés átalakulását 15,000 népességű város lakói éber figyelemmel kisérék, 
és bár elragadtattak a’ jó hírek hallásán, de azért semmi legkisebb kihágásra alkalmat nem 
adtak, és mégis találkoztak rágalmazók, kik nem átallák azon hirt terjeszteni e’ város lakói
ról , miként e’ város lakói a1 legnagyobb illetlenséget követték volna el földesurok ellen; 
e’ hír hamis, és ezt nyiltan kimondani kötelességem, minthogy a’ földes urakat bántani még 
csak eszméletünkben sem volt, annál kevésbé, hogy azoknak vagyona vagy személye ellen 
törekedtünk volna. Igaz ugyan, hogy városunk a’ martiusi pesti események után egész más 
színt ölte magára, mert bár tiszteljük volt földesurunkat, mint főispánunkat és mint pol
gártársunkat , de tisztjeinek eddig rajtunk végbevitt önkényét többé szívelni nincs kedvünk, 
és ez volt a’ legnagyobb kihágásunk, hogy egy pár közülök, még mindig hatalmaskodása 
miatt általunk letorkoltatok.

Mi, még az annyira utált és országszerte üldözött zsidó lakosokat is, a legnagyobb bő
iében hagytuk, nem követve a’ műveltebb városoknak hiresztelt példáját, mi bár talán 
nem ártott volna, mert azon város lakói, kik a’ zsidókat üldözék, okból indulónak ki, mert 
szegény hazánkban nem egy találkozik a’ zsidó nemzet között olly vérszopó piócza, ki Kuthy 
Lajos ,,Haza rejtelmeidben előadott Lobi Simont nemcsak megközelíti, de felül is múlja. *)

N.-Károlyban semmi kihágás eddig nem történt, de a’ környékén több helyeken , igy 
Részegén, Csomóközön, Szaniszlón, nagyobbára oláh helységekben , katonai erő kivántatott 
a’ lázangók elnyomására és befogására, mihez a’ n.-károlyi nemzeti őrsereg is segédkezet 
nyújtott, nevezetesen, midőn a’ befogott lázangók hátramaradt társai százával akarák éjjel a’ 
megyeházát megrohanni, és befogott társaikat kiszabaditani, a’ nemzeti őrsereg fegyverben 
várta a’ rohanó vendégeket, és sikerült az előcsapatot, mintegy 1 1 - e t , többi társaihoz bekí
sérni , mit a’ hátramaradtak egy megszökött lovas spion által megtudván, jobbnak látták me- 
lényükkel felhagyni. Ezen szaniszlói jobbágyok felül 12,000 pft kárt okoztak földesuroknak, de 
legnagyobb kárt tettek azon több százra menő eperfák kivágásával, mit egy délután kipusz- 
títának. Felkelések és földesúri földelfoglalások még mindig történnek , kivált oláh helysé
gekben, azért, hogy e’ megyében a’ béke és rend mielőbb helyre álljon, szükség, hogy a’ 
kevés katonaságot pótló őrsereg a’ ministerium által mielőbb jó fegyverekkel elláttassék, hogy 
szükség esetén annak rendén kiállhasson.

Szinte óhajtva várjuk a’ ministeriumtól a’ nemzeti órsereget illető törvényeket, és ru
házat minőségét, de nem nagy hajlamunk van az újságokban tervezett vörös nadrághoz, mert 
az nem az alföld borzasztó saraihoz és pocsolyás utczáihoz való, azért inkább óhajtanánk a’ 
szürke setét posztó nadrágot, zöld attilát nemzeti sinórzattal, és akár minő színű csákót, de az 
is a1 fekete szin inkább, mint más, kérjük a’ ministeriumot ezen észrevétel figyelembe véte
lére. — Gyűlésünk 1 -ső májusban kezdődött, az nap történt főispánunk beiktatása a’ legna
gyobb csenddel, ugyan akkor olvastattak fel a’ törvények. A’ polgári- és az eddig úgyne
vezett uri-casinónk mart. 23-án egybeolvadt. A’ casino kertünkben tartatni szokott zene april 
30-án kezdődött meg, jól rendezett barna zenészeink által. Május 7-kén volt első lövészetünk, 
es az nap a’ városi polgárok tisztelet jeléül főispán ö méltóságát fáklyás zenével tisztelők meg. 
Május 23-ára sors-huzással párosult táncz-vigalmat tart a’casino-társaság, mellynek eredményét 
iésőbb közlendem, ha szerkesztő ur szívesen veendi.

E g y  n e m z e t i  őr .

VÁCZ, május 19-én. Az Életképek 20-ik számában városunkról azt Írják, hogy a1 hely
beli Spiszburgeraj megtámadta a’ zsidókat, de ezek szövetkezvén a’ parasztokkal és czigá- 
nyokkal, a’ circumspectus hátakat jól elverték. — A’ sors e’ városba ragasztván, arról annyit 
mondhatok, hogy izrael fiainak, igaz, hogy szépen szaporodnak, soha egy hajszálát sem len- 
díték meg, ezt tehát egész meglepetéssel hallotta a’ közönség.

Igen viczczes fiú lehet ennek e’ lapbai beiktatója, én értem azonban ennek becsü
letes czélját.

14ezer magyarajku lakossal biró városunk (Spiszburgeraj-okat nem ismerünk) úgy szól
ván Pestnek külvárosa, mert vasuttali összeköttetésünk a’ fővárossal egy óra alatt velünk 
mindeneket tudat, ’s ezzel azt gondoljuk, hogy rólunk is Pest mindeneket tudván, az a’ nagy 
T^ g g al közli eseményeinket, — pedig el kellene a’ helybeli történteket magunknak is szellőz
tetni annyival inkább, mert Váczról eddig csak azt tudják, hogy benne a’ nők szép bált tudnak 
adni. A’ circumspectus közlésre többen összesúgtak, hogy felelnek e’ költött eseményre, ha
béin mint máskor, úgy jelenleg is bármennyit Írnának rólunk, azokat is feledékenységbe hiszik

h) Ez nem ok az egész üldözésére. — S t e r k .



menni, — ezek után mint igénytelen polgár fogom önt tudósítni gyakrabban, híven a’ történ
tekről , ha szívesen veendi, mert látom, hogy nem sült verebet dobálnak hozzánk.

Fővárosban a’ szabadság zászlója kitüzetvén, a’ lelkesedés egész pietásával ragadók mi 
is azt meg, másnap városházán több nemzeti lobogók tűzettek k i , úgy később a’ tornyokra is. 
Martius 17-én este a’ város kivilágítva volt, azonnal a’ polgári-őrseregbe több századok ma
gokat beírván , molnár-czéh saját zászlója alatt vezetvén fel erőteljes embereit, e’ mellett a’ 
helybeli előjáróság mintegy ötszáz dzsidát készítetvén, azt véltem, hogy pár nap alatt a’ hely
beli tanuló ifjúsággal egyetemben olasz testvéreink szabadságát kivivjuk ; azonban lobogjanak 
bár szabadságunk jelképei, kitürés, főereje a’ tényeknek, nincs órseregünk alig 50-re számol
ható, ezek naponként Japi barátunk katonai ügyességével a’ fegyverben gyakorolják magokat,
— polgári őrsereg összeírása, mint halljuk, megtörténvén, talán valahára feleskettetésük is 
bekövetkezend. Meg kell vallanom, nem ismerek várost, hol olly közönyösséggel viseltetnének 
a’ közügyek iránt, mint Yáczon, — ennek főokai : hogy a’ város az úri önkény absolutismusa 
alatt nyögvén, szemét alig merte felemelni, — másik: szégyenére e’ városnak, casinója nem 
lévén, hol arról tisztábban eszmélhetvén, egyes felkapott hirek után jót alszik, — az elsőbe 
már a’ mennykő beütött; — ismét hittük a’ szabadabb lélekzet alatt szabadabban folynak dol
gaink, csalatkoztam, mert a’ leendő tisztujitás daemona nyíltan nem enged egyes elöljárókat 
szólani, gyanusitatyán collegája által népkegy vadászatával, mig polgártársaim egymás érde
keit elsőbbnek ismerni akarván, a’ gonoszul feltünedező fellegek ellenében fegyverben gyako
rolni magunkat nem tudjuk, — de e’ városnak két külön rendezett tanácsa is lévén, az erők 
összpontosítása illy helyzetben elpárolog, a’ két város összesitéseért a’ lépések meg is történ
tek a’ ministeriumnál, erősen hiszem, hogy az uniót egy tollvonással a1 kisebb rész ellenére 
bár, eszközlendi — azért polgártársaim rontsuk le a’ közfalat, melly eddig városunkat illy 
süllyedésbe taszította, de erélyes vezetőjét dolgainknak a’ tisztviselőkben nem is találhatni.
— A’ szabadság napjait mi is megünnepeltük, a’ székes egyházban vallásos ájtatossággal vár
tuk az eseményeknek lelkünkbeni jegyzését a’ szószékből, hanem a’ pillanatban hagytuk oda 
az t, midőn Ehn segédpap szokott picant hangjával a’ gyermeki nevelésről tartott beszédet, — 
meghiszem atyám uram, hogy szeretné e’ nemzetet továbbra is gyermeki állásban látni, de 
nemis fogunk mi szorulni az események lerajzolását öntől hallani, vannak már e’ városnak fiatal 
lelkes egyénei, kik azt a’ közönség leikébe oltják, — dicséretet érdemel azonban a’ helybeli 
ájtatos tanítói rend : >— jobb lenne amott a1 nagy házban az esztergomi verbuválással, ’s azon 
lelkes Suhajda Károly segéd lelkész büntetési fenyegetésével felhagyni, ö a’ 12 pontok magya
rázatával papi kötelességét teljesité, — sőt, mint a’ papszéki jegyzőtől értettük, aláírási ivet 
készülnek hordani e’ városban , hogy javaikat a’ nemzeti gyűlésen elvenni a’ pápista közönség 
nem engedi, — ezt vétkes lépésnek tartom, mert ez a’ népet jelenleg szenvedélyes izgásba 
hozhatná, de örömmel hallottam, hogy a’ helybeli hatóság a’ városban tenni ezt nem engedi
— önök igen rósz tanítványai Jézusnak, ki az elvek, nem pedig múlandó javakban találja a’ 
dolog lényegét. — Junius 1-jére a’ hús vágásra a’ szabad concurrentia megnyittatik, egy cir- 
cumspectus deres fejű eredeti táblabiró a’helybeli mészárosokkal félszázados gscheft-jét temetni 
látván, arra kunyorálta a’ közgyűlést, hogy ez ügygyei hagyjanak fel, ő azon szerencsés, 
úgymond, ki ebben olly tökéletes tervet nyújt, minőt Európa valamennyi státusai köszönettel 
vesznek, hanem ezen tervét addig nem nyilváníthatja, mig Pesten restaurátió nem leend — 
restaurátió és husmérés ? szép logica! később a’ tárgy vitatása alkalmával hallottuk titkolt 
terveit, de azt felfogni nem bírtuk, ugyan e’ t. táblabiró a’ nemzeti gyűlésnek olly terveket 
adand által bepecsételve, mellyek csak egyedül rendezhetik el Európa viszonyait — talpra 
tehát polgárok, készitsünk koszorút circumspectusunknak — bortorjánból •— mert ő az előbbi 
nemzeti újságnak nálunk zászló tartója — Tárgyhalmaza van előttem, miről szerkesztő urat tu 
dósíthatnám , hanem azokat ezután rendesen közlendem.

Igaz ! csaknem füllentettem, mert ribillio nálunk is volt. Május 14-kén a’ helybeli drat- 
vás legények kardosán, puskásán éltöknek kiszemelendő Dorkáikkal a’ zöldbe mulatni mentek, 
a’ sok zöld polka után oda tévedt diák fiú hívta fel az egyik Dórist tánezra, de ez a’ dratvás- 
hoz tapadván , fiunk kosarat kapott, mire ez magát megszégyenülve érezvén , a’ városba visz- 
szajövet alkalmával többed magával a’ zöld mulatókat megpolkázni akarták, ekkor a’ sok drat- 
vás zsebében feledett kaptafákkal úgy megparittyázták fiúinkat, hogy azok csak sarkokkal fe- 
negethették amazokat, s magokat harczias állásba szedvén, két házra rohantak , de megyei fő
bíró erélyes ,,ne továbbu-ja őket megfogyasztotta. SASI.
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Pesten kaphatók ezen törvényczikkek eredeti kiadása szabadsajtó- 

utczában szabadsajtó-udvar

Länderer és HeckenastnáL



KELET KÖNYVEI.

I.

Legyünk ébredők a’ hajnallal, munkálkodók a’ nappal és eszmélke- 
dők az éjszakával.

Mert az idők közelgetnek. —
Üdv annak, a’ ki ébred, munkálkodik és eszmél a’ hazáért! I

Látám a’ napot Keleten sugáraiban tündöklőt, mint az iíjú erő, és 
Nyugaton sugáraiban lankadottat.

Látám az orkánt a’ Meotis habjainál támadottat elenyészni az ádriai 
partokon.

Csillagokat láték lehullani ’s eszembe jutottál nemzetem.
Volt pedig neked valaha egy sivatag hazád, de fiaidnak keble nem 

vala sivatagos megtermékenyité országodat a’ népek legszebb jószágaival.
Voltak neked fiaid erősek, mint a' támadó nap, leányaid kedvesek, 

mint a’ hajnal, ’s öregeid, mint a' nyugalomra hivó alkonyat.
És ezek fólkerekedének és ménének vándorolni, követvén a’ napnak 

futását Keletről Xyugotra.
És voltak éveik derűsek mint a’ nyári hajnal, ragyogók mint a’ déli 

napsugár, és véresek mint az alkonyat.
És eljövének a’ nyomornak esztendei, a* sötétségnek és balitéletek- 

nek és szolgaságnak esztendei — és látánk kényeket és vért.
És midőn leforgának az évek ezrei, visszatekintének a’ késő unokák 

a’ múltba és látának ott egy ezredéves szenvedést.
Egy ezredéves szenvedés azonban az örökkévalóságnak egy éje, 

mellyre bekövetkezendő lészen a’ hajnal.
Legyetek bizodalommal és meglátandjátok e’ hajnalt.

43
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Hunyjátok be szemeteket ’s tekintsetek magatokba. Ha lelketekben 
nem látjátok támadni az erőnek napját, akkor essetek kétségbe. — — 

Mert azt soha többé nem lesztek meglátandók e’ világon!

H.
Nektek senki sem ellenségtek. Ti vagytok magatoknak ellenségei.
Megkövezitek igaz prófétáitokat és hallgattok azokra, a’ kik hamis 

próféták.
Megveritek azt, a’ ki a’ te nyelveteken beszél, magatokhoz hason

lónak gondolván, és tisztelitek az idegent, vélvén azt magatoknál fentebb 
való lénynek.

Midőn eljött hozzátok az Igaz, ti nem ismerétek őt meg, mert nem 
vala fekete ruhája és fehér inge.

Ti elfordulátok tőle és mondátok: Ez nem a’ mi prófétánk, mert 
nincs neki fekete ruhája és fehér inge.

Ki tanított titeket mindezekre ? Ki mondá meg néktek, hogy az 
Erény és Igazság minő ruhában járnak ?

Az Erénynek és Igazságnak nincsen palástja, mellyet amaz gyen
geségeinek, ez hiányainak elfödésére szükségelne. Van palástja a’ ti kirá
lyaitoknak, a’ ti biráitoknak és minden földi isteneiteknek.

Midőn a’ ti hamis prófétáitok előttetek az Erényt festik, hunyjátok 
be szemeiteket; ’s midőn az Igazságról beszélnek; zárjátok be füleiteket. 
Nyissátok fel azokat akkor, midőn az Erényt és Igazságot cselekszik.

Vannak, a’ kik igy szólnak hozzátok: Ti sok munkával megrakott 
emberek vagytok, elég, ha viszitek munkátokat, azért ne gondoljatok 
egyébre; lesznek mások, a’ kik érttetek gondoskodnak.

Ne higyjetek az illyeneknek, mert ti már nem vagytok gyermekek, 
hogy érttetek más gondoskodjék.

A’ kik azt mondják: Te földmivelő vagy, szánts, vess és arass; te 
csizmadia vagy, menj a’ kaptafához; te fegyvermüves vagy, élesíts aczélt, 
menjetek dolgotokra ’s ne gondolkozzatok egyébről.

Ne higyjetek az illyeneknek, mert ti nemcsak földművesek, csizma
diák és fegyverművesek vagytok, hanem emberek és polgárok.

Vannak ismét, a’ kik mondják: Tűij és szenvedj és üdvezülsz a’ más 
világon.

Ne hallgassatok az illyenekre, mert ők ollyat ígérnek, a’ mit nin
csen hatalmukban megadni.

Járjatok az Igazság és Erény útjain, emeljetek oltárt a’ Jogosság
nak és Szabadságnak és üdvezűlendetek még e’ világon!

III.

Van-e még valami, a’ mit magatokon kívül szeretni tudnátok?
A’ ti szívetek tele van magatokkal, azért ti magatok sehol sem 

vagytok.
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A’ kinek neve Pál, annak istene is Pál, a’ kinek neve Péter, annak 
istene is Péter. Önzők vagytok.

Pénzt kértek a’ megbukottól, életet a’ haldoklótól, szerencsét a’ 
sorsnak áldozatjától. Ne kérjetek, hanem adjatok.

Minek hagyjátok annyira eltörpülni szíveitekben a’ szeretetet, hogy 
azt csak egyedül önmagatokra vesztegetitek ? Mert valamint azon láng, 
mellynek kevés tápláló anyaga van, nem fog fellobogni, úgy a’ szeretet 
is , mellynek tárgyául mindenki önmagát tolja fel, nem fog hasonlítani 
ama lobogó lángjához a’ szeretetnek, melly világot is ád. Az egymás iránt 
való szeretet azon láng, mellynél mind, a’ kinek benne része van, meg
elégedhetik.

Midőn csak magatokat szeretitek, ollyanok vagytok, mint a’ pusz
tában lakó ember, senki sem szánakozik, senki sem segít rajtatok. Ve
gyetek a’ ti szeretetekbe milliókat és megnépesűl a’ ti házatok.

És midőn elkülditek a’ ti szereteteteket fölkeresni a’ milliókat, a’ fel
talált millióknak szeretete fog kölcsönképen hozzátok szállani.

Legyen a’ ti akaratotok mindeneknek akarata és mindeneknek aka
rata lészen a’ ti jólléttek.

Eljutvátok addig, hogy mindnyájatoknak érdeke egy érdek legyen, 
megtaláltátok jövendő boldogságtoknak kulcsát.

Szeressétek a’ ti hazátok fiait és a’ századok óta hallgató néma em
lékek meg fognak szólamlani hazátok földén titeket megáldandók. Sze
ressétek a’ ti házatokat és eddig nem ismert áldás fog eláradni a’ ti síkjai
tokon. Vessetek el szeretetet az ősszel és aratni fogtok jólétet a’ nyárban.

Szeressétek, — szeressétek ! ----------
A’ hazaszeretet jótékony mint a’ meleg napsugár ’s áldással sikeri- 

tendi munkáitokat.
A’ hazájukat szerető népek halhatatlanok. Élni fognak azok midőn 

már nem léteznek is és példáikon utókorok lelkesülnek. Az ő emlékeze
tük egy nemes sugárt bocsát a’ késő maradékok leikébe.

És ti népek, a’ kik hazátokat nem szeretitek, számüzöttek leendetek 
a’ kegyeletes emlékezetből. El fogtok feledtetni és a’ mi emléktekül fen- 
marad, az egy vegyitéke a’ megvetésnek, az undorral lészen az emberek 
szivében.

Az irás mondja: Tiszteljétek a’ ti apátokat és anyátokat, hogy hosszú 
életetek légyen e’ földön. Alkalmazzátok ezt a’ hazára. Szeretvétek és 
tisztelvétek azt, hosszú életetek lészen e’ földön.

Mert a’ ti apátok a’ haza és a’ ti anyátok a’ haza.
Megmutatom néktek a’ haza oltárát; puszta mint a’ sivatag. Ott lát

hatjátok a’ haza nemtőjét élesztve lángot, a’ hazáért megtört sziveknek 
lángját, hullatva könnyeket, a’ hazáért megtört sziveknek vérét.

Fölötte állanak vastag homályban tiz századnak törpe és kinövések
kel eltorzított alakjai. Ti ezeket nem ismerétek soha. Olvastatok róluk 
ferdén irt sorokat. Láttátok képeiket álszinekkel kifestve, de nem hallá
tok szavukat.

43*
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Nem rég időben múlt, midőn az első zarándokok jövének hozzá.
Leborulának és mondának : Szentelj fel bajnokaidnak és mi küzdeni 

fogunk éretted a’ halálig.
És a’ Nemtő felele: Nem tudjátok mit cselekesztek. Üldöztetni fog

tok és nem lészen nyugodalmatok.
Es ők mondának: nem kívánunk addig nyugodalmat, míg a’ haza 

sorsa jobbra nem fordul.
Szerencsétlenek lesztek.
Az erény és dicsőség balsorsban tündÖklik, mint az égnek csillaga 

az éjnek sötétében.
Gyanusitás mérgével hintve eenditek falatjaitokat.
A’ kik hazájukat nem szeretik, azoknak falatjai a’ megvetett haza 

keserébe vannak mártva.
Érdemetek nem lészen elismerve.
A’ dicsőség és embernagyság útjainak ismeretéhez a’ törpeség csak 

századok hosszú során juthat. Az emberiség az erényt csak a’ mese távol
ságában hiszi.

És a’ nemtő megáldá őket és mondá: Híveim vagytok. Menjetek, és 
az ige, melly ajkatoknak lészen gyermeke, váljék testté kelettől nyugo- 
tig ! így legyen ! ____________ _

I V .
Midőn valaki idegen azt kérdi tőletek,hogy miféle állapotban éltek? 

ne azt feleljétek: Én illyen állapotban élek, amaz ollyan állapotban él. 
Hanem azt feleljétek: mi mindnyájan szabadságban élünk. És ekkor meg 
fognak titeket ismerni és kalapot fognak néktek emelni.

Mert a’ ti élteteknek a’ szabadság ollyan, mint a’ halnak a’ viz, 
a’ madárnak levegő, a’ vadnak a’ rengeteg.

Legyetek készek inkább halni véle, mint élni nélküle.
Midőn mindenteket feláldozátok értté és a’ szabadságot megnyer

tek, nem vesztétek semmit, hanem nyertetek mindent.
A’ szabadság ára nagy, nektek nincs annyi javatok, hogy képesek 

volnátok azt megvenni. Legyetek azonban képesek vele élni.
Midőn harczoltok, mondjátok : mi a’ szabadságért harczolunk, é3 

meg lesznek áldva a’ ti fegyvereitek.
Midőn imádkoztok, mondjátok : mi a’ szabadságért imádkozunk és 

meg lesznek hallva a’ ti szavaitok.
Vannak sokan, a’ kik nyugodalomért, pénzért és kitüntetésekért el

adják a’ maguk szabadságát.
Pedig a’ szabadság a’ népek nyugodalma, gazdagsága és kitüntetése.
A’ szabadság véghetetlen, minél több részekre van osztva, minélo  o  7

többen bírják azt, annál hatalmasabb és minél hatalmasabb annál jótéko
nyabb, mert ő a’ maga hatalmával soha vissza nem él.

Szolgáljátok a’ szabadságot, hogy urai lehessetek önmagatoknak!
BOZZAI PÁL.
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AZ UTÓSÓ FEJEDELEM.
(Vége.)

II.
Ütött az óra! — Megszólalt a’ menny — végig dörgött földrengető 

szava az országokon. A’ határok bérczfalai reszketve , inogva , mint vert 
ebek, dörögték vissza azt.

A’ népszabadság feltámadásának napja elérkezett!
Föl térdeidről porig alázott nép, emeld föl járom alá görbült feje

det! nézd az Ítélet napja elérkezett!
Eddig ti beszéltetek a’ mennynek, most a’ menny beszéli ti néktek.
És ti, kik a’ népnek birái voltatok, álljatok elő, vagy ha kezeite

ken ártatlan vér és megszegett eskük szennye tapad, rejtsétek magatokat 
el, rejtsétek magatokat a’ sírba, az ítélet napja elérkezett!

Eddig ti Ítéltetek, most ti fogtok Ítéltetni.
Hosanna ! Dicsőség a’ szabadság istenének a’ magas mennyben!
Az egész mindenség egy nagy égő templom, boltozata villámló fel

legek, mik a’ földet végig korbácsolják, a’ mennydörgés harsog.
Á’ föld vért iszik és tüzet okádik, görcsösen rázkódva meg kínjai

ban az ingó városok alatt.
Nézzetek: éjszakról, hol a’magas bérczeken fenyves tenyész ’s a feny

vesek alatt szabad népek laknak, fennragyogó éjszakfény támad, ezernyi lán
goló sugár, fehér, kék és vereslő fényben, miknek összesége az égre fel- 
ragyog : kardok tündöklő éjszakfénye.

Lángoló arczok pirulása támad együtt vele, minden arcz egy egy 
cherub arcza, szabadság és honszeretet van írva mindegyikbe.

A’ merre e’ lángkaraj halad, ledőlnek a tömlöczök falai, kijőnek a’ 
rabok, láncz helyett kard terem kezökben, s kik eddig hallgatva tűrtek, 
beszélni kezdenek fegyver-csattogásban.

És a’ hamis próféták, kik azt hitték magokról, hogy az ég alól ki
nőttek, elvetik erőtlen hatalmuk átkos vasvesszejét ’s sápadtan futnak el 
nyomoru éltöket gyáván megmenteni, vagy megmaradnak bálványaik kö
rül , hogy azoknak hulló omladékai alá temetkezhessenek.

Jaj nekik, jaj azoknak, kik a’ hazát áruba bocsátók ! Számukra kész
a’ sír.

Jaj azoknak, kik a’ lelkeket megölték. Számukra kész a’ pokol.
Repül a’ zászló, csillagosodik az ég. Vérzik a’ királyi nap, hol eddig 

minden puszta volt, az égen millió fény lobban elő, miknek léteiét sem 
gyanitá senki.

„Isten, szabadság és haza!“
Ez volt a’ zászlóra írva.
Mindenütt, holott ez meghordoztaték, virradt a’ szabadság, reszke

tett az áruló, ingott a’ trónus, mellynek mennyezetén ártatlan vér foltjai, 
talapján lánczok ijeszték a’ térdre nem borulót.
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E’ trón bíbora olly nemes magyar vérbe volt megmártogatva.
E’ trón zsámolyára olly nemes könnyeket sírt a’ magyar nemzet.
Idáig jött a’ hős, — karddal tört utat magának e’ trónig ’s midőn 

odajutott, az élők, kik vele szemközt álltak, semmivel sem voltak pirosab
bak a’ halottaknál.

Megállt ott. Lábával a’ trón zsámolyára lépett. Háromszinü zászló
ját a’ mennyezethez tűzte és szólt:

„Ez a’ magyar trón. Fejemet meghajtom, mert oltár előtt állok* 
De nem te előtted, sápadt arczú ember.

Kezemben fejed koronája, kezemben a’ kard, melly azt onnan le
verte, de fölként homlokod — úgy akarta az ég : hogy szent legyen mil
liók fölött, — nem érintendem azt.

Te királyom vagy, de én birád vagyok.
Te Ítélet nélkül büntettél engem, én ítéletet mondok rád és meg

bocsátok.
Te gyűlölted a’ népet, melly téged imádott, gyűlölted a’ magyart 

országát kifosztád : hogy vele idegen hazákat gazdagíts fel.
Te a’ magyar vért vesztőhelyen ontatád, törvényeinket felforgattad, 

behoztad a’ honba a’ vérinquisitiót, megyéinkbe idegen bitorlókat küldél 
ispánokul, üldözted a’ szabadságot, hazánkfiait tengerekre küldéd gálya
rabokul, te vész és vihar voltál e’ hon fölött, mellyen isten jobbkezének 
kellett volna lenned.

Most lásd, mit tevéi!
Elverted az oroszlánokat ’s ebeket gyüjtél magad körül.
Adóssá lettél olly véres tartozásokkal, mikért véred minden cseppje 

jutna egy rovásra.
De az nem fog hullani.
A’ király vére szent. Fejeden volt a’ magyar korona. E ’ k o r o n a  

a’ m a g y a r n a k  b ál ván y i s t en e .  Angyalok hozták ezt szárnyra véve, 
hősök hordozták ezt dicsőséges csatákban ’s halva volt a’ nép, ha elveszté 
koronáját. E ’ koronához századok dicsőséges emléke van kötve, e’ korona 
az örökélet jegygyűrűje a’ mindenható ujj áról.

Kinek fejét e’ korona érinté, tetteiről csak istennek számol; lehet 
jó, lehet rossz, a’ törvény pálczája ’s a boszú pallosa meghajol előtte.

E’ korona a’ hon, e’ korona a’ nép, e’ korona a’ szabadság, e’ korona 
a’ magyarok istene.

Te e’ koronát vérrel mocskolád be, égetted a’ hazát, gyilkoltad a’ 
népet, lánczot raktál a’ szabadságra ’s üldözted, kik a’ magyarok istenét 
imádták.

lm vedd vissza kezemből koronádat. A’ nemzet bocsánata letörlé 
róla a’ foltokat.

Ismét király vagy.
En teszlek árrá , fejedelemtársad , kit te trónjáról letaszítál, ’s ki 

téged most semmivé tehetne.
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Én királlyá teszlek.
Szeresd a’ népet, ki téged annyi szenvedés után gyűlölni nem tud.
Te félni tanitád őt; — lásd: nem tanulta meg; — tanítsd őt sze

retni, ahoz jobban ért.“ ............
Szólt a’ fejedelem ’s letette fegyverét.
így süt ki a’ napvilág a’ villám után.
Millioman kiáltának áldást fejére, midőn a’ békét a’ honnak vissza

adta.
..........’S százan mentek vele, midőn harmadszor is száműzetve, ha

záját örökre elhagyá.

III.
Utósó fejedelme hazámnak, hol alszol te most?
E’ hon még sírt sem adott neked; idegen föld látta bujdosó arczo- 

dat; hét évig vándoroltál hazádon kivül, mint egy holt üstökös, melly 
semmi nap körül nem forog. Idegen kéz tett le idegen földü sírba.

El vagy feledve, mint el van feledve a’ hely, a’ hol pihensz.
Híjjába küzdött él.
Nem hyenától születik az oroszlán.
A’ farkas megtanul kenyeret enni, a’ magyar egyetérteni soha.
Imádni fogja azt mindég, ki őt testvérei ellen uszítja ’s széttépi azt, 

ki önmagával ki akarja engesztelni.
Meg van e’ faj átkozva.
Erejével önerejére tör, hogy gyönge ellene fejére tapodhasson. Belül 

háborog, mint a’ Balaton, mikor messze és közel csöndes a’ levegő.
Elveri azt magától, ki érte vérit adta, ’s kenyeret ad annak, ki meg 

fogja ölni.
Hisz annak, ki százszor inegcsalá, ’s elitéli önnön megváltóját...........
Utósó fejedelme hazámnak, hol alszol te most?
Melly hideg föld nyilt meg számodra, ki temetett bele ?
Én nem tudom — de valamit sejtek. K ö z e l  l e h e t  az  i dő ,  

m e l l y b e n  jó v o l n a  t u d n o m ,  m e r r e  van  az  a’ föld,  m e l l y
a’ h o n t a l a n o k  s z á m á r a  s í r t  m u t a t ? .................

JÓKAI MÓR.

SZABAD LANT.
Szárnya nőtt a’ gondolatnak, 
Fel, magasra szálljon!
Szegje át a’ levegőt, az 
Égig meg se álljon!

Megtágult a’ honfi melle, 
Más a’ lég körötte;
Zászlaját a’ szent szabadság 
Feliité fölötte.
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Mi volt lantunk ? siralomnak 
Nyögő jávorfája . . .
Most szabadság ’s férfi szónak 
Riadó hárfája!

Új érzés van a’ magyarban,
Új világ fejében;
Nyögdelő galamb helyett sas 
Csattog énekében.
Ne higyjétek, hogy szomorú 
A ’ magyar nótája;
Csak a’ békó hangja volt az,
Mellyet vertek rája.
A ’ szabad nép, a’ szabad hon,
Mint a’ bérez patakja,
Víg zúgással az örömnek 
Hangjait riadja.
A ’ mit eddig énekeltünk,
Jó volt hangolásnak —
Rajta immár szabadon az 
Igaz dalolásnak!

GARAY JÁNOS.

A’ MAGYAROK ISTENE.
Félre, kislelküek, a’ kik mostan is még 
Kételkedni tudtok a’ jövő felett,
Kik nem hiszitek, hogy egy erős istenség 
Őrzi gondosan a’ magyar nemzetet!

Él az a’ magyarok istene, hazánkat 
Átölelve tartja atyai keze;
Midőn minket annyi ellenséges század 
Ostromolt vak dühhel, ő védelmeze.

Az idők, a’ népek éktelen viharja 
Elfújt volna minket, mint egy porszemet,
De ő szent palástja szárnyát ránk takarta,
’S tombolt a’ vihar, de csak fejünk felett.

Nézzetek belé a’ történet könyvébe,
Mindenütt meglátni vezérnyomdokát,
M int a’ folyóvízen által a’ nap képe, 
Áthúzódik rajta arany híd gyanánt.

így keresztüléltünk hosszú ezer évet;
Ezer évig azért tartott volna meg,
Hogy most, a’ midőn már elértük a’ révet,
Az utósó rabok eltemessenek ? .

Ne gondoljuk ezt, ne káromoljuk őtet,
Mert káromlás, róla Hlyet tenni fel,
Nem hogy egy isten, de még ember sem űzhet 
Illy gonosz játékot gyermekeivel!
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A ’ magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
’S büntetéseit már átszenvedte ő ;
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert . . . .  jutalma lesz majd a’ jövő.
Élni fogsz, hazám, mert élned kell . . . dicsőség 
És boldogság lészen a’ te életed . . . .
Véget ér már a’ hétköznapi vesződség,
Várd örömmel a’ szép derült ünnepet !

PETŐFI SÁNDOR.

HOL LESZÜNK KÉT ÉV MÚLVA?
VAGY

HÁROM EXCOLLEGA SIB E R IÁ B A N .
Nagy fehér hómezőnek kellő közepében, ott lakik Vahot Imre hideg 

fakunyhóban.
Fejében nagy prémes süveg, szakálla földig ér, tarkótól talpig nyuszt- 

bőr fedi testét.
A’ hófuvatagból házának csak kéménye látszik k i; minden reggel 

kapával ássa ki magát háza ajtajából, mint a’ murmutér.
Most is ott ül nagy bundába takarva, puskával lesi a’ farkasokat, 

kik éjjelenként bekiabálnak a’ kéménye nyilásán ’s nem hagyják alunni.
A’ mennyiben éjjelnek szabad nevezni az ollyan időjárást, mikor hat 

hónapig egymásután nem jön fel a’ nap. Szibériában ez a’ divat.
A’ hó fehérük, az égen az északfény ragyog muszka nemzeti szinek- 

ben, délfelé fekete az ég, mint a’ pincze ablak.
Vahot Imre pedig torkig farkasbundában lesi a’ farkasokat, kik háza 

kéményén beorditanak.
’S ime a’ mint ekép ül a’ lesben ’s a’ távolban károgó hollókat szem

léli, egyszer a’ láthatáron egy magas alak tűnik fel, mintha fenyőszál, vagy 
kutgém nőtt volna ki a’ fehér hó közül. Iszontató szál ember és karcsú, 
mint a’ gyertyatartó.

Lábain csónak alakú korcsolyák vannak, nadrágja irámszarvas-bőr- 
bül, fejében bagósipka, öltözete vidrabőr-bekecs, rókatorok-prémmel. Ke
zében hosszú dárdát, hátán nagy menkü jeges medvét czepel, melly keze 
lába lóggatva veri a’ nagy termet inát.

A’ termet hármot lép a’ láthatárról, ’s a’ negyedik lépéssel Imre 
előtt terem.

— Ki vagy? megállj! kiált, puskáját neki fogva Imre.
— Polgártárs, Pálfi Albert! felel, kinyújtva fejét a’ rókaprémből 

készült fatermörderből a’ termet, ’s leveti hátáról a’ medvét.
— Ah, hozott isten, jó sikerrel jártál a’ mint látom,
— Bizony jóval, de el is fáradtam ám. Három nap ötvenhat mér

földet jártam ezután a’ medve után, míg lebökhettem. De hijjába, huszon
két medvebőrt kell adóba fizetnem, ’s ez még csak a’ tizenötödik.
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— De már úgy én jobban gazdálkodtam, szól Imre, nekem kilencz- 
ven farkast, nyolcz rókát és harmincz nyusztot kell adóznom, ’s már ezt 
mind összeszereztem, tudni kell a’ módját, csaptatókat kell állítani.

— Könnyű neked beszélned, de én a’ medvéket csak nem foghatom 
vidravassal.

— Még azon felül három hermelint is fogtam, jó lesz a’ feleségem
nek főkötőnek, meg egy kék rókát, abból meg nekem lesz nyakravaló.

— Hanem szegény G . . . i  járta meg; annak három zsák tengeri 
kutyafogat kell összeteremteni; egész nap a’ jégen jár, ’s ha megunja 
magát, verseket ir a’ jégsziklákra.

— Egyébiránt, minek köszönhetem e’ ritka szerencsét?
— Hát csak annak: hogy azon három napig, míg távol voltam, a’ 

szél eltemette a’ kunyhómat hóval, most nem találok haza, be kell várnom, 
míg ismét lefújja róla, addig hozzád kvártélyozom be magamat.

— Szívesen látlak. Egy irámtehenem tegnap múlt ki a’ világból, 
annak a’ helyén ellehetsz.

— Yan sok irámszarvasod!
— No, no, nem sok, de csak elég. Tavaly még nem volt több tíznél, 

most már van harminczöt, esztendőre, ha isten segít, felviszem kétszázra. 
Barátom az irámszarvas megbecsülhetetlen kincs illyen helyen. Maga 
keres magának enni és igen jó teje van Már sajtot is tudok belőle csinálni 
és pálinkát, — fólségeset!

— Jó, hogy eszembe juttatod, szörnyen ehetném és ihatnám.
— Lesz minden, ne búsulj ; a’ feleségem •— áldott jó lélek, sohasem 

zúgolódik, pedig ugyan sok dolga van, — most épen kozáklevest főz, pom
pás comedentia, Kamtsatkában tanulta; irámtéj, halzsír, rákikra, földi- 
moha, aszalt kökény és éretttúró összefőzve. Nem is képzeled, miilyen 
angyali eledel ? rá egy pohár savó, ’s azzal készen vagyunk.

— Hát ez a’ medve mit vétett itt ? Soha sem ettél még rántott med
vefület ’s halzsírban sült medvemájat? Hja sz akkor nem is tudod : hogy 
mi a’ jó ? Ezt majd én készítem el, értek hozzá.

— Pompás! Hisz így még vendégeskedünk is.
A’ mint ők eképen készülnének a’ vendégeskedéshez, íme a’ távolban 

ostorpattogás, kutyaugatás ’s nagy csöngésböngés hallik ’s rövid idő alatt 
sebesen futó szán érkezik Imre háza elé, húzatva hat fehér és hat fekete 
kutyától, mellyek mihelyt megálltak, lefeküttek a’ hóba ’s elkezdtek hen- 
tergőzni.

A’ szánból ez alatt egy apró kis ember pattan elő, a’ kucsmája épen 
a’ csípejéig volt a’ fejébe nyomba, míg a’ csizmája szára tökéletesen a’ hó
naljáig ért. Az egész emberből csak a’ kucsmát és a’ csizmaszörnyeteget 
lehete látni.

De ő azért mégis kipattant a’ szánból, egy magához termetre ha
sonló női alakot kisegített a’ kocsizsebből, ki szinte el volt nyelve egy 
szürke tuszli által.

— Isten jó nap, polgártársak, szólt a’ kisded férfiú, erősen töreked-
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vén kiküzdeni magát medvebőr-kucsmája alól, mellynek miatta nem látott
sem eget, sem földet.

Vahot és Pálfi látva e’ törekedését, odamentek hozzá ’s nyájasan ki
rázva őt a’ felemelt süvegből, bámulva kiáltanak fö l:

— A h! ön itt Nádaskai!
— Itt biz én, testestül, lelkestül és feleségestül.
— Hozta isten, hozta isten.
— De bizony csak ez a’ tizenkét kutya hozott, aztán meg kerget

tek is.
— Mindegy, csakhogy itt van, legalább a’ feleségeink nem unják 

magukat, szálljon egyenesen mi hozzánk és mondja: honnét jön?
— Oroszország Tiszai tartományaiból, azaz sajátlag Belgrád vár

megyéből, hol ez ideig fogva voltam.
— Hát él-e még magyar ember? mit csinál Kecskemét, Pest, Debre- 

czen, az Erdélyiek?
— Jaj, mind erről sokat kell beszélnem, de elsőbb vigyetek melegre, 

mert megfagyok, a’ feleségem e’ hosszú úton, ha a’ tuszlit magára nem 
veszi ’s azt a’ kétújjú keztyűt, mit egy nagytenyerü kozákhetmán Péter- 
várott ajándékozott neki, ködmenüi fel nem ölti, ez óta gfrorneszül hoztam 
volna ide.

— Nem bánom, menjünk be tehát a’ házba , csakhogy ott pipázni 
nem lehet, mert a’ tűzhely ’s a’ 35 szarvas miatt úgy is nagy füst van.

Ez a’ ház fenyőfatuskókból volt fölépítve, a’ hasadékok kitömve er
dei mohával, a’ belseje csapóföldel és medvefaggyúval szépen kitapasztva.

Egy szögletben tűzhely állott, hol kedves szőke nő sütött, főzött bő 
újjas kaftánban, haja most is szépen felfonva a la cosaque, mi neki csak
nem olly jól illett, mint hajdan a’ magyar csípkefokötők a’ pesti szín
házban.

A’ másik szögletben egy széles nyugágy, diván, asztal, fekhely és 
sodródeszka egy személyben, számtalan farkas- és rókabőrökből épitve, 
mellyek ott száradtak és várták az asztrakáni vásárt.

A’ háttérben 37 irámszarvastehén kérődzött, kiket is nagy cseberbe 
sorba fejt Imre hajdani lapkihordója, kin még akkor is megérzett a’ tu
dományos illat, daczára a’ sok más mindenféle illatnak, mit a’ kedves 
szarvastehenek terjesztének magok körül.

A’ falakról sok mindenféle túrózsacskó lóggott alá ’s köztük egy 
boldog emlékű Operngucker.

A’ három collegának meglehetősen pirosra volt fagyva az orra, de 
ez nem gátlá őket abban: hogy a’ rókapamlagra le ne heveredjenek ’s egy 
jó darab szarvastúrót ott in effigie loci rögtön kés villa nélkül be ne 
vágjanak.

(Folytatása következik.)
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EGY MAGÁNY TANÍTÓ KÜZDELMEI.
Miután szabadon írhatunk, lássuk milly felségesen kezeltetik a’ privatum 

examen. Le a’ lepellel, csak ki a’ vallomásokkal. Istenemre, nem regélek, ha
nem igazat beszélek el — figyelmezzetek.

1836-ban fölszélitattam a’ végett, hogy bizonyos jóra való röstségben 
sinlödö ifiat, ki a’ rozsnyai lyceumban, három secundával, melly kegyelemből 
ismétlés utján prímává változtatott, a’ bölcsészet első évét bevégezte; a’ böl
csészet második évén magány oktatás által keresztül vigyem, azon egyedüli in
dokból ; minthogy máskép a’ fenséges kincstárnál hivatalt nem kaphat.

Ad vocem rozsnyai lyceum! — Ehhez fogható nem volt az időben.
A ’ physica tanára egész éven át két kísérletet mutatott. A ’ léget kiszivó 

gép által megfojtotta a’ verebet , ’s öröme határtalan v o lt, ha dadogó nyelve 
mondható: „Vident iám moritur avicula“. —

A’ második fontos kísérlet volt Des Cartes ördögcséinek előmutatása. — 
Szegény Matuschek, jó  hogy már Istenben megboldogult. —
Az egyházi jog tanára Huszko, valódi Albinos, nappal mit sem látott, ’s 

tanítványai leczkéi alatt, az oskola közepére ülvén, kényök szerint túróztak, 
szalonáztak, a’ felelő pedig az elébe tartott könyvből negédesen olvasott, ’s 
midőn az illy szerep után a’ jámbor vörös öves tanár praestantert osztott, a’ 
hallgatók nagy része, a’ nevetés meggátlása miatt, száját zsebkendővel tömte 
ki, vagy pofáját összerágta.

Ezeket tudva, hátam borsózott, midőn jövendő tanítványom oskolai bi
zonyítványán ezeket olvasóm: ,,Datum in lyceo Episcopali Rosnaviensi.“ —

Ha de az instructorkodás kenyerem lévén, felvállaltam. Conventióm 130 
váltó forintban lön meghatározva, azon egyedüli feltétel alatt, ha az úrfit szeren
csésen átúsztatom.

Orvosi növendék lévén, jól tudtam azt, miként a’ gyógyszerek kivonatai 
sokkal hathatósbak. — Én tehát az első félévre eső tanulmányokat, lehető leg
rövidebb kivonatban készítettem el. A ’ bölcsészet, természet-tan p. o. két ív 
volt, a’ hit-tan nem egészen fél ív. — A ’ leghosszabb felelet, mint p. o. a’ Pe- 
loponesi hadról, a’ Súly hatásról nyolez sor. Tanítványom fülét bedugva, mint 
valami Camaldnai , egyre morgott, azaz: tanúit. Szorgalomra, nénikéjének 
minden héten egyszer pontosan érkező dorgáló levele, sarkantyúzta.

Eljött végre a’ dicső privat examen napja, ’s én a’ pesti egyetem bölcsé
szeti karának tanárait megjárván, markukba egy, de két aranyat is nyomtam, 
de csak azoknak, kik feljegyzett kérdéseim elfogadni vonakodtak, mellyeken túl, 
mint Hercules oszlopain, ereszkedniük tilos volt. —

A’ nyomós két aranyos argumentum kielégité a’ tanárokat, V. urat ki
véve, mire vakmerőségem nőtt, ’s én még két aranyat nyomtam markába, ’s 
egyszersmind három kérdést említettem meg, mellyekből tanítványom elkészült. 
Mire a’ Clarissimus és Spectabilis, szelíd lön, mint a’ megvesztegetett Teheráni 
bíró, ’s reám kegyesen mosolyogva, szemével kacsintott. Másnap csakugyan 
kirukkolt a’ három jelentett kérdéssel, ’s tanítványom eminentiát kapott. Sz. 
legjobban ellenkezett, sehogy sem tudván fölfogni, mint lehessen egy íves felelet 
helyett, három sorral válaszolni. Szigorúságáért, minthogy végre a’ többi con- 
fratertöl lehangoltatott , egy öt forintos anticipations rongyos jelt nyomtam 
kezébe, mellyet csak Bécsben válthatott fel. Horváth István, ki a’ Paczinaczi- 
tákat úgy irta le, mintha velők sátorozott volna, — először is azt kérdezte, ki 
volt a’ Magyarok első királya. Az én töktilkó tanítványom ezt sem tudta. 
Súgtam , vagyis inkább én feleltem helyette. Elég az, miként ember soha sem 
felelt oily laconice, mint az én Ferikém, Spartában népszónok lehete, ’s midőn 
bizonyítványában két eminentiát megpillantott, örömében három hétig csa
vargóit.
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Én az alatt, a’ második félévre elkészítettem hasonló kivonatban a’ ta
nítványokat, ’s igy szóltam tanítványomhoz „Ferikém látja ezt a’ tekercset, 
két ív sűrűn írva nem a’ világ. Ha a’ canári madár megtanúlhatja a mein lie
ber Augustint, ha a’ stiglincz bombardierer lehet, maga is megmagolhatja ezt 
a’ csekélységet, édes lesz a’ fáradság gyümölcse; látja, mihelyt bizonyságát 
megnyeri, nem sokára mázsás lesz, mert rokona Budán titkár, a’ második meg 
tanácsnok.

Ferike néma lön mint a’ sír. Kezébe vette az íveket, bámulta a’ jezuitás 
apró betűket, ’s midőn egy helyütt mértani ábrát pillantott meg, fóljajdult, mint 
a’ tót, ha a’ szolgabirót hirtelen szemre veszi. Nem sokára c.aniculában leszünk, 
mondá. Én akkor olly rost vagyok, mint a’ Baalam szamara, tegyenek bár fü
lembe taplót, nem indítok. A ’ medve télben alszik, én pedig nyárban — sze
gény atyám is szenvedett ezen családi kórságban. — ’S igy kedves tanító úr, 
miután a’ sok tanulás miatt agyam gyenge szálai igen megerőltettek, tanulnom 
lehetetlen. De minek is ? Hiszen nénikém megvásárolja a’ testimoniumot, in
kább minden tanárnak négy aranyat adunk, mondván : „Séd tantum die ver
bum unum, et sanabitur anima mea.“ ’S igy meg lesz a’ bizonyítvány, én pedig 
üres fővel, mint jöttem, haza megyek agarázni. On maga mondotta, miként 
Darmstadtban röf számra mérik a’ diplomát egy jókora taxáért, nálunk is úgy 
van, ut exemplum docet.

Ezen nyilatkozat után tanítványom mit sem tanúit, reggel elment, éjfélkor 
hazajött, a’ hanzlinál ő volt az első hős. Ám de a’ bűnös meg is szokott térni. 
— Ferikém egyszerre bús, szomorú Jóska lett.

Menjen el, úgymond, bátyámhoz, beszélni akar magával. —
Bátyja, bizonyos fori utriusque advocatus, olly komolyan fogadott, mintha 

naponta jöttem volna. Nem csoda, hiszen bakakáplár volt. — Maga, úgy
mond : szépen tanítja öcsémet , a’ második félévi próbatétel ideje itt van, ’s 
Feri mit sem tud.

Hasztalan mentegetőztem. Ha az úr, szólt ő, a’ fatörzsbül Mercuriust nem 
tud faragni, ne légyen tanitó. — íro tt egyezkedésünk kezemben van, ’s miután 
ön a’ 130 váltó forintot csak akkor követelheti, ha Feri a’ Physieából bizonyít
ványt nyer; esküszöm a’ szent Mark piaezán tátogó oroszlányra, az úr illykép 
semmit sem kap a’ félévért. — Ha nem tetszik, kezdjen port ellenem, még azt az 
aranyat is, mellyet előpénzül adtam, visszafizettetem.

Csendesedjen meg fiscalis úr, mondám. — Feri főbe akarja magát lőni, 
ha bizonyítványt nem kap, tanúlni meg nem akar. Én a’ végett, hogy ő a’ má
sodik féléven keresztül menjen, V. négy sárga csikóval megvesztegettem, Feri 
az előre megmondott három kérdést sem tanulta meg. Az első kijelölt kérdés 
ez volt „Quid est Autochiria“ mellyet V. így intézett hozzá „Quid est Suici- 
dium.“ Feri kijátszottnak hitte magát, reám nézett ’s hallgatott, végre hosz- 
szabb unszolásra igy felelt: „Suicidium est disznóölés“. A ’ director nekem for
dáit, kérdvén, hogyan merészlek illy tudatlan tanitványnyal próbatételre jönni, 
’s mindkettőnket elparancsolt. — Ferike könnyelmű lévén, maga magán élcze- 
zett, ’s minden áron siettetni akarta a’ dolgot, Physieából jobban készült, ’s 
mink három napra az elöbbeni visszavetés után újra megjelentünk a’ szégyen
széken. Ferike meglehetősen bekegett, de midőn e’ kérdésre: „mért sós a’ 
tenger“ igy felelne: „mert beringek úsznak benne“ , Dégen uram piros lett, mint 
a’ basarózsa. Engedelmet kérek, kár volt megpirosodni. Hiszen a’Nápolyi tudós 
academia egykor e’ kérdés fölötti jutalmat annak ítélte el, ki hasonlag felelt.

íme láthatja fiseális u r ! hogy Ferivel boldogulni nem lehet. Szerecsent 
szappanozni, kecskét szitával fejni nem sükerül. Miután az egész privat examen 
csupa impostura, egy eszme villant eszembe. Én leteszem Feriért az examen
to t, itt legközelebb Váczon. Merszemért conventiómhoz még 50 forintot tól- 
danak.
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Fölséges egy gondolat, mondá az ügyvéd, ’s én hiszem, hogy maga jól 
fogja játszani szerepét, mindig első eminens volt, ’s így jól tudja a’ supremum 
moralitatis princípiumot, melly így szól: Simula, dissimula. Midőn én bakkan- 
csosságom előtt Egerben a’ logicát kerülgettem, ezt feleltem: „Omne ens est 
id , quod est, et non aliud.“ Erre én az időben súgás után faintosan feleltem, 
m ost, ha 1 0 0  bambusbottal fenyegetnének, az egész czikornyás demonstratió- 
ból nem tudnék semmit. Az itteni városi káplán jó barátom , iratok vele egy 
ajánló levelet a’ váczi exhortatorhoz — hej mert passus nélkül nem jó útazni. 
— Hopp, megállj — maga jó beszél deákul, elárulja magát — kérem az isten
é r t, tót-diákosan viselje m agát, minden feleletét deniquével kezdje , ne kímélje 
a’ postea, nihilominus, ergo virágcsákat; pofozza a’ Quae m aribus, N om ina 
composita, simplicium leges szabályait, omissiót ne csináljon, a’ syntaxis eszébe 
se jusson. — I t t  a’ taxa, minden professornak egy arany, a’ directornak 
kettő , magának az útra egy ta llé r, hiszen gyalog is elmehet, én az alatt visz- 
szapörlöm ívtől a’ négy aranyat, fogadjunk, hogy visszaadja. ’S ez meg is tör
tént. Julius derekán , roppant hőségben, gyalog indúltam el. Yáczra vizipuskát 
vittek, kértem a’ kocsist, vegyen fel. ,Ha e’ kis tenyérnyi helyen mellettem 
elfér, ám legyen, de vigyázzon magára, mert a’ ló közé eshet, mondta ő. A ’ 
jóslat teljesült. Dunakesziben gyötrelmem elfojtandó, egy itcze bort bevágtam, 
szűk helyemen elaludván, leestem a’ kakasülőről; fölébredvén, magamat ho- 
mokpamlagon, az aranyakat körülöttem elszórva találtam.

,Millióm lánczos teringettét! beh gazdag az ú r ! —  szólt a’ kocsis — ta
lán bizony Karabonczás diák ?‘

„Dehogy vagyok, jó ember;“ — mondám — ezt a’ pénzt a’ Piaristáknak 
kell adni Váczon , hogy remeket ne nézzen pápaszemmel.“

Yáczra estve értem , másnap az exhortator urnái kopogtam. Fiatal szép 
ember volt az exhortator, szobája tele asszonyi csecsebecsével — csupa névnapi 
ajándék, a’ váczi hölgyek által készítve, azon érdem m iatt, mellyet ő az által 
vívott ki magának , mert a’ diákok szinházba, bálba járását nem ellenezte !!

,H át tudja-e a’ doctrinát? — szólt ő, ajánló levelemet elolvasván — hogy 
van barátom a’ pesti káplán ? Quid est sacramentum matrimonii ?‘

Én azon elv után, ,,„a’ melly kérdésre kérdetel, arra felelj“ “ igy vála
szoltam :

,, A’ doctrinát tudom. A ’ káplán úr jól van. A ’ házasság illyen és amoly- 
lyan szentség.“

,Jól van — úgymond: — jöjjön velem a’ directorhoz, még délelőtt lete
heti a’ doctrinából az examentot.‘

A’ mint megyünk, mendególünk, egyszerre, mintegy baltahajításra fe
lénk látom közeledni az egyetem Kandúr actuariusát, ki engemet jól ösmert. 
Ezen Liguriánus-lelkületü ember szerencsémre fejét lefelé hordotta, mint a’ be- 
lénd, ’s azonkívül rövidlátó volt. Az exhortator már messziről kiáltozott: ,Ser
vus humillimus, Domine spectabilis, gratulor de felici conspectu.“ Jaj nekem, 
gondolám, el vagyok árulva, — Jánus, add ide kétarczú fejedet, — szent H u
bert kulcsa, őrizz meg a’ veszettségtől. Hirtelen kellett határoznom, mi tevő le
gyek. Ergo orromba kapok, körmömmel benne nagyot karczolok , a’ vér elin- 
dúl, az exhortator lá tja , félreszökésem helyesli.

„Nagy per van itt Yáczon — szólt az actuárius, miután az exhortátort, 
mint valami Pharisaeus A rehim andrita, megcsókolta — pápaszemmel sem vet
tem észre, Clarissime !!“ —  No hadd lepje szemedet, gondolám magamban, most 
egy kis időre egyiptomi sötétség. „Kicsoda az az ifjú?“ kérdé. „,Bizonyos N. 
F e ri, Pestről jö tt Váczra examentot tenni. “ 4 „M intha ösmerném, mondá az 
actuárius; ha holnap, mint mondani tetszik, Pestre visszamegy, szeretnék vele 
valamit üzentetni feleségemnek. A m ice! — kiáltozott reám. —  Én pedig feje
met a’ falhoz szegezvén, összehúzódtam, mint a’ hernyó esős időben. Nyílj meg,
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oh fold, roppanj rám ég — még e’ pontban hadd legyen vég — ’s te, ki meg
ölsz, vad lélek — veszszél meg, ha nem élek — gondolám.

„Ne bántsa barátom — mondá az exhortator-orra vére folyik.“
’S e’ mentségre megszűnt a’ pusztában kiáltozó szava. Alig csatlakoztam 

újra az exliortator úrhoz, visszakiált az actuárius: „Clarissime, egy szóra!“ — 
Szent Yácz, ki itt gyökerekkel éltél, könyörögj érettem , — tatároktól itt le
gyilkolt emberek sírjai nyíljatok meg ’s fedjetek el. Valóban Daton és Abiron 
sorsa irigylendő volt az enyémhez képest, már ismét az orromhoz kapkodtam; 
azonban az actuarius per legem inertiae megállt helyén, ’s csak messziről kiál
tozott: „Ma délután négy órakor a’ directorhoz megyek, mondja meg a’ főtisz
telendő úrnak.“ Ah hogy addig Prometheus sorsára ju tn á l, gondolám, hiszen 
én akkor fogok examentot tenni, micsoda stratagema menthet meg, Ábrahám, 
Isaak és Jákob szent istene?

Az examen a’ doctrinából megvolt. U tána a’ többi tanárokat jártam  meg, 
szívesen fogadtak, mert sallangós sárga csikókkal jártam . Komolyan mondha
tom, mind talpig becsületes emberek voltak. De mindez mit használt nekem, 
az actuarius ígért megjelenése mindig rémként üldözött. Próbáltam képemet egy 
tükör előtt eltorzítani, paragraphus-szájat, haluska-pofát csinálni, sehogy sem 
volt jó. Eszembe jutott a’ fiscális szava: „Omne ens est id , quod est, et non 
aliud.“

Végre ütött a’ megjelenési óra, ’s én bátran indultam a’ vesztőhelyre. Ki- 
kérdeztetésem valódi rigorosum volt, a’ váczi tanítók igen szigorúak voltak. 
Alvári szabályai ellen keveset hibáztam, mert a’ director minden grammatica- 
lis hiba miatt hosszú polémiába bocsátkozott velem. — Az idő közel já rt négy
hez, midőn fölkeltem, ülőhelyemen a’ strucztojás kikelt volna. Hála istennek, 
a’ vörösköpönyeges nem jö tt el — Samiel hilf. Midőn az eminentiás bizonyít
ványt kezembe nyomták, örömemben majdnem elájultam; a’ szabadon lévén, 
visszanéztem, gondoltam: „Tantae molis erat Piaristám fallere gentem !“

Tanítványom egy nagy zöld gályát kötött a’ saroglyájához, porozva ment 
el Pestről, ’s most hivatalnok. Éljen ! CSÓKA-HANGI.

Együnk, igyunk, vigadjunk. Hisz holnap úgyis meghalunk
Imádlak magyar nép, mikor küszöbödön a’ baj, akkor van legszéle

sebb kedved, tánczolva mégy a’ halál elé ’s szemébe nevetsz a’ töltött 
ágyúnak . . . .  Sokáig élj !

Meghaltál nem egyszer, fóltámadtál mindannyiszor, kutyába se vet
ted a' halált; ha megvertek ma, nagyot aludtál rá ’s holnap kiheverted ; 
ha mindened elvették, borod, búzád maradt ’s eb volt, a’ ki búsult, te 
sírva is tudtál vigadni . . . .  Sokáig élj!

Körüled ég a’ világ, alattad reng a’ föld, mit bánod te azt ? ha há
zad leég, terem nád elég, újra fölépíted, ha reng a’ föld, jó tánczolni 
rajta, nem érzi az ember. Körüled minden nép küzd azért, mije nincs, 
vérét ontja, gyötri, fárasztja magát, — bánod is te ! Neked mindened van, 
Lesz jó termés, lesz jó szüret, ’s ha egyszer kedve van az embernek, mért 
ne tánczolhatna a’ volcán tetején ? . . . Sokáig élj !

Nem félsz te senkitől, van neked jó széles tenyered, bele híres fo
kosod; ha ellenség kerülget, ajtót se zárszelőle; azt mondod: haddjőj-
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jön, ha baja van veled, majd meglássuk, mellyikünk eszi meg a’ mási
kat, de te ugyan kocsit nem küldsz érte, sem helyébe nem mégy, leg
alább ha helyedbe jő, neki is lesz mit enni, ’s ha egyébről nem, arról 
megemleget, ’s hajói lakott, majd megunja magát és odább megy . . . . 
Sokáig élj !

Imádom a’ philosophiáadat.
Egy úri dáma itt Pesten azt felelte az önkénytes hadfogadási se- 

gélygyüjtőknek:
,,Ejh, mit bolondoznak az urak? én bizony semmit sem adok. Én nem 

szeretem a’ háborút.“
Bizony más sem szereti azt.
Egyébiránt nincs attól mit félni nagysádnak. Nem ollyan irtózatos 

dolog ám az a’ háború.
Egy reggel, mikor fólébred nagyságod, hallani fog egy kis ágyu- 

durrogást messziről, arra felsétál a’ museumba, onnét opernguckeren 
szertenéz ’s látni fog távolról négy falut szép romantice égni, onnét haza 
megy. Ebédnél meghallja: hogy a’ muszka megverte a* magyar ármádiát 
’s estére betoppan nagysádhoz egy pár meglehetősen szakállos és bajuszos 
kozákhadnagy, egész illedelmesen meghajtja magát, és kezet csókol és 
tudtára adandja nagysádnak: hogy huszad magával oda van kvártélyozva.

Nagysád meghívja őket ozsonnára. A’ közkatonák a’ salonban, a’ 
tisztek a’ kabinetben, a’ közkatonák bort, a’ tisztek theát kapnak ’s ez 
így tart vagy hat hétig, azután a’ regement odább vonul ; a’ közkatonák a’ 
salonból egyetmást elvisznek, a’ tisztek pedig a’ cabineben egyetmást ott 
hagynak, nagysád pedig egy este megtudja: hogy férje ki van nevezve 
orosz státustitkárnak.

Hlyen lesz — nagysádkám — az a’ háború.
Nem kell azoktól a’ katonáktól úgy félni.
Mióta be van bizonyítva: hogy a’ nők is emberek, azóta a’ katona 

csupa emberszeretet.
*** Nehogy valaki azt képzelje, hogy nem mondunk igazat, tehát 

«előre bizonynyal állítjuk, hogy itt Pesten a’ minap fényes nappal, a’ leg
népesebb utczán állít meg bennünket egy jóképű kaputos ember ’s azon 
kezdi: hogy miilyen szörnyűség az, hogy a’ ministérium nem tudja, hogy 
mint kellene pénzt csinálni, pedig semmi sem volna könnyebb.

,,Hogy, hogy? mondja az istenért? hadd futok vele rögtön a’ leg
első ismerős titkárhoz, hadd lármázom be vele a’ világot.“

„H m !“
„M it: hm?“
„De aztán csak nem akarja ön e’ feltalálás dicsőségét tőlem eltulaj

donítani.“
„Sőt czepelem önt magammal szekéren, csak szóljon.“
„Hát miért nem nyittat a’ ministérium sterlingbányákat, mint An

gliában?“
„Miféle bányákat?“
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„Mert azt gondolja az úr: hogy én nem tudom, miféle állat az a’ 
sterling, tiz mázsa sterlingpénz akkora helyen elfér, mint a’ zsebkeszke
nőm ’s mégis csak tiz mázsa marad az.“

Falu bolondja.
Ujesztendő napján kérdi a gazda a’ cselédjétől:

„No fiam Marczi, megmaradsz-e nálam újra?“
„Meg biz én gazduram, hogy ne maradnék meg kendnél?“
„De fiam Marczi, ha te megmaradsz nálam, akkor én megyek el 

tőled.“
Ezt a’ mesét nem volna nehéz hazánk jelen körülményeire alkal

maztatni.
Kecskeméten a’ nemzeti őrsereg összeírásánál egy harminczba- 

járó tenyeres, talpas, de különben alamuszi legény azzal mentette magát: 
hogy ő a n y a i  h a t a l o m  alatt van. Szegényke.

A’ kecskeméti vitéz fiatalság megizente aztán neki: hogy varrasson 
magának szoknyát az anyjával, ’s férfiruhában járni ne próbáljon.

Itt mi nálunk is vannak ollyan szerelmetes rajkók, kik attól a’ pus
kától is félnek, a’ mellyik az ő kezükben van, hát még a’ másétól!“Az 
illyeneket mind egy külön regementbe kellene sorozni. Ezek volnának 
aztán a’ kályhaőrző regement, — az anyámasszony katonái, — zászlóul 
viselhetnének kötényt, sisakul főkötőt, paizsul sütőteknőt, fegyverül gya
logorsót ’s hessegethetnék a’ verebeket a’ borsórul addig, míg a’ többi az 
ellenségre jár.

Egy fiatal nemzetőrt megkergetett a’ tehén. Hát mind illyen a’
vitéz ?

Hát csak nem evett az ember gombát: hogy a’ veszett tehén előtt 
megálljon. Jöjjön csak a’ muszka, majd helyt álljunk annak. De a’ tehén 
egészen más, azzal nem lehet tréfálni.

Lelkem adta. Ha annak a’ muszkának esze lesz, akkor az sem ágyút, 
sem puskát nem hozand magával, hanem csak egy falka tehenet hajt min
denütt maga előtt.

Vigyázzatok, hogy meg ne tudja a’ gyönge oldalatokat.
Vannak, kik egy nagy ráczországról álmadoznak, mellynek ha

tára Kecskemétig teijedne.
No, no! Ominosus hely ti nektek ez a’ Kecskemét! Emlékeztek-e 

még rá , mikor a’ ráczok egy éjjel hadastul rajtamentek Kecskemétre, azt 
felgyújtották ’s a’ szép magyar nőket szőrkötelen hurczolták el lovaik 
mellé hurkolva?

A’ kecskeméti biró azonban hirtelen összegyűjtötte a’ fegyverfogható 
férfiakat, ’s lóra kaptak, utána eredtek a’ rabló csordának, Solt körül 
utolérték ’s ott a’ lápságnak neki szorítva, egyig levágták az egész rácz 
tábort. Hírmondó sem ment közűlök haza.

A’ szekér máig is embercsontokon jár ott.
Megvan ám még az a’ nép, melly e’ csontokkal a’ földet behintette!
Ez a’ nép atyafinak nagyon jó atyafi, de ellenségnek nagyon rósz 

ellenség.
44
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#%. A’ hadügyminister Mészáros kedden este megérkezett. K á r, hogy az 
olaszországi hadsereget is nem hozta magával.

Egyébiránt nem sok elhozni való maradt szegényeken.
A ’ helyett: hogy ezelőtt két hónappal, mikor kellett, haza hozattak 

volna, ott verték őket agyon szennyes, gyalázatos csatában, a’ szegény, be
csületes magyar fiakat.

Ök mentek elől, ők mentek oda, hol legjobban aratott a’ halál, ők pusz
tultak el leghamarabb.

Ki volt mind ennek oka? Hol az ember, ki ennyi hősi vérről számolni fog ?
Egy csongrádi hazafi a’ minap bejő a’ forradalmi csarnokba.

H allja: hogy innen is , túl is baj van az országban. Majd a’ német, majd 
a’ tót csinál izgágát, innen a’ rácz , amonnan a’ szász csípi a’ magyart. Az 
ember nem tudja, hova kapjon ?

— Ugyan mit ceremoniáznak az urak? szól erre a’ csongrádi hazafi. V es
sék k i: hány német, hány tót ju t egy magyarra? kire mennyi esik, azt verje 
főbe ’s azzal lássunk már máshoz.

Ez az imádandó fóldink kész volna aláírási ívet bocsátani k i , mellyben 
minden magyar erejéhez képest Ígérkeznék ennyi meg ennyi tó to t, németet , il- 
lyrt ,  egy két vagy három hét alatt kihordani az országból.

Ez már aztán radicalis cura volna.
Petőfi múlt szerdán könyvtárát árverezteté el ’s a’ begyült összeget 

a’ hadfogadási költségek pénztárának ajándékozá.
Korponai hadi érdemeiért nyert érdempénzét, melly harmincz aranyat 

nyom, ajándékozá ugyané’ czélra.
Széchenyi és Batthyányi grófok minden ezüstneműiket tevék a’ hon ol

tárára.
A’ Károlyi-család több mázsa ezüstnemüeket küldött a’ nemzeti bankba.
A ’ ministerek egy évi fizetésüket visszaadták a’ haza pénztárának.
A ’ nemzeti casino minden ezüstkészületét és 20 ezer pftnyi tőkét adott át.
Czegléd városa a’ felszólítás előtt 9600 pftig járu lt az önkénytes adako

zásokhoz.
A ’ hazának illy perczeiben, midőn lenni vagy nem-lenni körül forog 

a’ kérdés, minden közintézet heverő tőkéit is igénybe kellene venni. Ezek közé 
sorolnánk:

1 ) A ’ museum arany és ezüst kincseit. Ezek csak hypothecaul maradná
nak azon állapotban, mellyben vannak a’ kibocsátandó kincstári utalványokra.

2) A ’ magyar academia tőkéjének kam atjait, úgy sincs semmi láttatja 
mozdulásának.

3) A ’ lóversenyek aranyait. Az idei pályatér legyen Horvátországban.
4) A ’ József-szobor öszletét.
5) A’ templomokban heverő a ranyat, ezüstöt. Mindezeket a’ hon ismét 

visszaadhatná egy pár év múlva, mikor bányái ismét gazdaggá tevék.
Mindenesetre jobb , ha e’ kincseket a’ haza veszi el, mintsem ellensége

ink vegyék el.
önkényteseink serege naponként erősebben szaporodik.

Tömérdeken, a’ legszegényebb fiúk a’ húsz forintot, mellyet beállásukkal 
kapnak , nehány garas levontával rögtön visszaadják.

Ifjú barátink közül is többen besoroltatták magukat.
Egy fiatal ember mostanában kapta ki tizezer pengőfrtnyi osztályrészét ’s 

azt rögtön átadta a’ nemzeti kincstárnak, maga pedig önkénytesnek csapott fel.
A ’ rendes katonaság közül is számtalanan ide soroztatták be magukat.
A’ nemzeti színház tagjai négy ezer p.forintot adtak át a’ hazának.
Wodjaner másfél mázsa ezüstöt.
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Eszterházy Pál pedig frak női kincstárát. Valamennyi közül ez a’ legsúlyo
sabb tétel. Maga tesz vagy n e g y v e n  m i l l i ó t !

*** Horvátország május 16-kán hadat üzent Magyarországnak. Remény
iem: hogy nem fogjuk őket helyünkbe várni. Megyünk, mindenki elmegy.

Illyenkor nem tudom, azt kellene-ó bámulnom inkább, a’ ki elmegy, mint 
azt, a’ ki itthon marad ?

Ez utóbbi határos volna a’ vakmerőséggel.
Hah milly dicső lesz !
Az őrtűz körül letelepedve véres papirrongyokra dob hátán írni csodás 

jeleneteket, minőkről a’ mai kor emberének sejtelme sem lehet.
Látni a’ halált teljes pompájában ’s lefesteni arczát. Hallani a’ csaták ri- 

valgását ’s leírni szavait.
Vinni a’ zászlót előre, hol legsűrűbben hull a’ golyó, küzdeni érte , kira

gadni az ellen kezéből, megcsóválni a’ levegőben, és meghalni érte.
Hah mint fog tántorogni a’ lerészegült föld, a’ vérrel itatott főid, ’s a’ 

gyávákat, kik házaikból nem mernek kijöni, mint temetendi el téglafalaik közé. 
Mint fog megnyílni: hogy a’ holtak kijöhessenek sírjaikból!

Újra fogjuk látni egy Hunyadi arczát, Kinizsit, Rákóczit, Lehelt ésBoton- 
dot, az ősz Istvánkirály szentelt koronáját, Kapistrán barátot, Dobót az egri 
hőst, a’ h é t  m a g y a r  v e z é r t ,  Zrínyi Ilonákat, egri asszonyokat; ők 
mind fel fognak támadni ú jra, fóltámadnak unokáik unokáiban, ’s föltárnád ve
lők a’ hajdani magyar dicsőség.

Magyarország főidét újra el kell foglalnunk. Karddal és tűzzel mutatni 
meg, hogy a’ magyar nép életet érdemel. Karddal és tűzzel bizonyítani be, 
hogy e’ hazában csak egy isten lehet ú r , ’s az a’ magyarok istene.

Ezt tenni fogjuk. Úgy áldjon meg az ég!

■''V* Mészáros, a’ hadügyminister, már első belépésével is nagy sympathiát 
költe bennünk.

Minden zaj, minden czeremonia nélkül éjjel jö tt be a’ városba. Szándé
kosan látszék kikerülni a’ tisztelgéseket, mik reá vártak.

Első dolga vo lt: hogy a’ komáromi várat átvegye ’s annak megerősíté
séről gondoskodjék.

A ’ pesti'önkénytes ezredet fogja oda őrségül küldeni.
Ennél szerencsésebb eszme alig ehet. A’ komáromi vár honvédelmi rend

szerünk középpontja leend, ’s e’ középpontot azon seregek fogják védeni, mely- 
lyeket a’ lelkesedés és tiszta honszeretet gyűjtött.

Még szűz a’ komáromi vár fokán fügét mutató hölgy.
Ki ennek fejéről a’ pártát le akarja venni, sok vizet meg kell annak elő

ször inni, sok golyóbist megenni, és sok vért kiontani.
Mészáros Lázár, mint tudva van, közlegényből lett vezérré; tősgyökeres 

magyarember, ki alattvaló tiszttársait így szokta levelében czímezni: „kedves 
uram öcsém“ ’s nem tűrt ezredében tisztet, ki egy év alatt magyarul meg nem 
tanult.

*3 .* Az olasz háború végét járja. Az ausztriai had bomlásnak indult. 
Nugentnak ellőtték a’ fél lábát, serege áttért, meghalt vagy szétfutott. A ’ sza
badság szelleme győzött.

A ’ piemontiak húzott ágyúkból 20 fontos golyókkal lödöztek az osztrá
kokra. Radeczki bámult, az ő ágyúinak a’ hangja sem ért oda, hova ezeknek 
a’ golyói.

Fogják-e még az osztrákok vitézi tetteiket híresztelni ?
Azon szent düh, mellyel az olasz szabadságáért küzdött, leírhatatlan. Ez 

a’ maroknyi nép visszaverte ezt a’ nagy laza tömeget, mellyet semmi lelkesiiles 
sem tartott össze.

44*
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Egy egy falut napokig kellett elfoglalni, minden házat külön. Nem ma
radt élve öt hat ember ott. ’S ezeket nevezitek ti rebelliseknek ?

A ’ múlt héten ment le két ezred olasz katona, kik imádták a’ magyart, 
a’ horvátokra.

Mondtuk nekik : hogy ezek voltak, kik a’ ti testvéreiteket Majlandban 
gyilkolák, ezek ölték meg ősz anyáitokat, kitépték a’ csecsemőt a’ bölcsőbül ’s oda 
szegezték a’ kapura, felszúrták a’ bajonnet hegyére a’ még nem született gyer
meket, kinek anyját legyilkolák ’s úgy hurczolák diadalordítással a’ vérázott 
utczákon. Emlékezzetek meg rokonaitok véres képeiről, midőn velők szemközt 
állandótok!

ígérték : hogy rájuk fognak emlékezni.

*** A’ magukat eddig beíratott önkényteseknek egy harmada zsidó. De
rék izmos, bátor legények. Igazi Makkabaeus had.

A’ helybeli zsidók 100 önkénytest állítanak és tartanak ki három évre. 
Azonkívül 100 ezer pengő forintot ajánlottak készpénzben ’s mindennemű arany 
és ezüst ékszereiket.

Török-Szentmiklósról három fóldesúr hu^onhét jobbágyával együtt be
állott az önkénytesek közé. Ezek mennek aztán jó példával elő.

A’ keddi népgyülésen Rottenbiller lélekhez szóló szavakban mondá el a ’ 
népnek a’ haza vészes állapotját, elmondá: hogy a’ legdrágább kincs a’ haza, 
érte mindenünket fel kell áldoznunk. Lelkesedésében letépte nyakáról arany 
lánczát, óráját, újjairól a’ gyűrűket ’s első volt azokat a’ haza kincstárába tenni. 
A’ lelkesedés, melly szavait követte, leírhatatlan, nők siettek oda, függőiket le
kapcsolva, gyűrűiket leszedve. Nehány perez alatt a’ haza százezrekkel lett 
gazdagabb.

Lássuk már most azt is, mint tesznek ki magukért a’ pesti hausherrek ?
Egy hausherr, kinek a’ zöldfa-utczában nagy kétemeletes háza van, adott 

10, azaz tiz forintot.
Egy másik, kinek az újtéren, Dorottya-utczán és József-piaczon három- 

emeletes házai vannak, adott tizenhat forintot.
Több pedig gúnyolva igér filléreket a’ kolduló nemzetnek.
Becsületes derék hazafiak ! Hlyen a’ német Magyarországon.
Tisztelem, becsülöm én a’ németet oda haza. De ezt, kit önhazája ki

okádott, ’s ki ide sehonnából szakadt, ki hazám vérit szíttá, mint a’ pók, hogy 
méreggé váljék benne, gyűlölöm, mint még soha!

Le a’ süveggel háladatlan! Nem koldus az, ki tőled alamizsnát kér, hogy 
filléreket vess lába elé ; hazád az, ki életedet, ki mindenedet kéri. mert tartozol 
vele, mert az az övé!

PARTJAIDHOZ JÖTTEM___
Partjaidhoz jöttem, eltűnt, elenyészett 
Múlt idő, te csendes, véghetetlen tenger!
I tt  e’ messzeségben nincs, mi háborítson, 
Álmaimból senki föl nem ver.

Néma csend van itten, nem hatolhat eddig 
A’ zajongó élet háborgó robajjá;
Még az esti szellő sem nyög el fölötte,
Hogy a’ nyugvó hullám álmát megzavarja.
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Csak egy kis naszádnak leng rajt lobogója;
Csak egy kis naszád visz hullámin keresztül:
A’ szép emlékezet, ez is olly csendesen,
Hogy nyomán a’ hullám és hab meg se rezdül. —

Csendes habjaid közt egy boldog sziget van,
Illatos virággal ’s lombbal beültetve;
Oh e’ könnyű naszád általviszen engem 
S z e r e l m e m  m ú l t j á h o z :  a’ boldog szigetbe.

Itt vagyok, itt  vagyok . . . Minden ollyan, mint v o lt: 
I t t  virágos erdőn nyugoszik meg a’ szem,
Ott a’ tiszta képnek buzog fel forrása,
Mellynek habjaitól újra megmelegszem.

Lelkem ég. Úgy állok én itt e’ tengerben,
Mint sugáros ormu fénytorony, a’ mellyben 
Gondos őr gyanánt a’ lángoló képzelet 
Meggy új tá ’ lámpát . . . meggyújtotta lelkem.

RITOKNELL.
Mért rám is a’ sors gondot eleget,
De én békével hordozom csapásit,
Nem látsz szememben érte kényeket.

Egyetlen kincs, mivel bir e’ kebel:
Meleg könyűim gazdag, gazdag árja,
’S ezt én magamra nem tékozlom el.

Megtartom én számodra, kedvesem !
Megtartom én e’ kényeket akkorra,
Midőn majd b ú d  vagy ö r ö m ö d  leszen.

Ha boldog lészsz, ha rózsák közt evezsz,
Egy gyöngyöt látsz virágidon ragyogni:
E ’ gyöngy szívem- örömkönyüje lesz.

’S ha életedre bú szélvésze jön :
Hervadni induló reményvirágid 
Meleg könyűimmel megöntözöm.

MENTOYICH.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
Először: Szathmáriné jutalmára „F  é r j v a d á s z a t , “ vígjáték 3 fel

vonásban. Ezt megelőzte ,,A’ b í r á l ó n a k  e g y  r ö v i d k e  á l m  a,u 
melly az olvasónak hosszúnak fog tetszeni; — követte dal- és táncz-egy veleg.

Még az aranjuezi szép napokban álmodozott is az ember . . .
’S álmai dicsőek valának, mint Jácóbé: egy létra rózsafonadékból ért a’ 

mennyország nyílt ajtajáig, ’s angyalkák hintálództak rajta föl ’s alá.
Nem lehetett ennél szebb egy délszaki álom sem, az aegei tenger sárga 

homokján,— hol a’szelíd najádok fonnak berki koszorút a’szunnyadozó ifjú fejére.
Van-e andalítóbb , mint midőn a’ tenger hullámai csöndes suhogásai mel

lett ezer tarka virág illatleheletre nyitja meg kebelét ?
Szelíd bölcsődala ez a’ vadon természetnek, félig szunnyadó gyermek a’ 

szív bölcsőjében. Első fakadtában a’ szerelem . . . .



694

Fölriasztatván, sírás vágj mosolyra vonja ajkát . . . .  mert már ekkor a’ 
bel- és külélet közt szét van tépve a’ fátyol, — a’ szemek nyiladoznak ’s a’ sze
relem nem a’ szívnek álma többé.

Arethusa, ki imént szerelmében forrássá lön , . . . ismét hölgyalakot vesz 
magára, ’s a’ rózsaszínű testben az aprócska gyarlóságok ’s a’ hiúság férgei újra 
megteremnek.

Ámort és Cupidót a’ festők vaknak ecsetelték, jelképét akarván adni, 
hogy a’ tiszta őseredeti szerelemérzetnek a’ beléleten túl nincs országa.

Bármilly szende legyen a’ leány, mihelyt a’ világ szempilláit fölcsókolá, 
— nemcsak az ú t r a  néz tö b b é ...........

Szeme c s i l l a g ,  ’s p i l l a n t á s a  mégsem c s i l l a g h u l l á s ;  . . . .  ez 
a’ monda szerint é l e t e t  o l t ,  — amaz ezerszeres é l e t e t  ad.

Eletet ad öntudatlanúl — mint a’ természet m a g a ...........
Éjente olly hallgatag, — ’s midőn sötét fátyola elvonúl, hajnalarczát zsi

bongó fű ’s mosolygó bimbók hízelgik körül.
Szerelem a’ legtisztább vizű gyöngye a’ kebelnek, ’s a’ szemérem rózsa

színnel önti el, — e’ színvegyület mesterkélve utánozhatlan.
Milly vastag mázolás ez ellenében minden coquetteria.
Csinált virág, mellynek a’ szívben gyökere nincs.
Életnedűtlen pang, — vidor színe csak rövid perczekre friss. —
Illy gondolatokkal álmodám bele magamat egy hölgy romlatlan szívéle

tébe, — és Amor rózsaujakkal játszadozott zilált fűrteim közt, varázsnyilával 
szívemet érintve — édes mámorba ringatta keblemet.

Jó olvasók, ti tán már épen alvásra hajlótok, ’s ez elegendő ok arra, 
hogy én fólébredjek . . . .

’S irom — a’ mint következik: — —
Ha mai hölgy vagyok, l i p p e i  s t  a r m  s c h r i t t e l  törtem volna a’ szín

házba, hogy f é r j e t  v a d á s z n i  megtanuljak, — — rátok nézve ez minden
esetre nagybecsű tanulmány, — de így, férfi lévén, kinek békés zártszékek 
közt magát m e g l ö v e t n i  egy csepp kedve sincsen — bizonyos eltitkolhatlan 
félelem lassú léptekkel vitt a’ színterembe . . . .  Rettegésem igazolta magát . . .

A’ színpadon egy jelen századi amornak szeretetve méltó mintaképét lát
tam teljes szépségében, — ki hogy annál pajkosabban ingerkedhessék a’ publi- 
cummal, még szemeit sem leplezé l e , ’s annál kevésbbé testecskéjének többi 
bájdetaille-jait.

Vékony nyílvessző-sebzés helyett bunkósbottal puhította rostélyossá a’ 
szíveket.

’S hogy annál több teste lássék, átlátszó term etű, ’s hízott vala, mint a’ 
vásárra kirakott kopasztott lúd — hófehér h á j  még a’ l e l k e  is.

Még a’ madonnái tulle-leplegnek is jó éjszakát mondanak a’ hölgyek e’ 
darabban , és bájaik egész súlyával rohannak karjainkra.

Főkötö minden áron jelszavuk, ’s az is olly piros pántlikás, minő még 
egy kecskeméti törvényes konty búbján sem nyugodott.

Szóval: férjvadászat a la mode.
A ’ franczia szereti a’ finom kétértelm űséget, kedves is az , mint a’ bon- 

bon, mellynek édes tölteléke rejtve van, ’s ajkra véve, kettőzött élv,  — de e’ 
vígjátékban nem kétértelműségek, de igen sok értelmüségek vannak, mellyek 
olly v a s t a g o k ,  minőket a’ színház csak jelen r e f o r m  napjaiban adhat.

Osztán, míg odafenn a’ színpadon férjeket v ad  ás z t a t , a’ földszinen 
bátran h a j  tó  v a d á s z a t o t  ta r th a tn a ...........

Venust egy remek festő sem ecsetelte egész mezítlenül.
Ez is mutatja jelen mű kontárságát, mert itt még Flamina és Áspasia is 

minden kinövésekkel egyetemben bonczpadon fekszik előttünk. És csomoéda 
épen úgy történik, mint bizonyos inexpressible-nek megkötése. F i done!
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Mert midőn más franczia mű finoman grisetteskedik, hogy ingerre csik- 
lándjon , ez már akkor csömöidetig ki is elégített . . . .

Emancipáltság és szemtelenség között még sok fokozat van.
Bizony, b izony ...........rettegésem igazolta magát . . . .
Miről Szathmáriné Í z l é s e  azonnal meggyőzhetett volna, arról Komlóssi 

Idának n y i t o t t  rococója csak vészes sejtelmeket költött lelkemben...........
Osztán még hozzá: a darab mondhatlan rósz is.
Valójában, a’ színházi igazgatóság az új idők szellemét a’ legjobb oldalá

ról fogta fői . . . puszit érte neki minden hölgy nevében.
Egyébiránt hölgyeink arcza nem borúit úgy lángba a’ siklós helyeken, 

mint martius 15-ke előtt, — no de ki is győzte volna azt: harmadfél óráig p i 
r u l n i .  Hanem minden esetre közel az idő, hogy petitio szerkesztessék nő- 
emancipatióra.

A ’ sárgaság gonosz betegség! . . . .
Az előadás — v a d á s z a t h o z  illő pongyola volt.
C s e r c s e r  N a t á l i a ,  kár hogy nem férfi, igen jó lenne ö n k é n t e s n e k .
H u b e n a y n é ,  ezer kár, hogy nem férfi, igen jó lenne ö n k é n t e s n e k .
K o m l ó s s i  I d a  ma legjobban tündökölt szerepének azon pontján, mi

dőn a’ coulissák közt — é n e k e l
Kádár és Darai urak vígjáték után dallamokat adának e lő ............. igen

szép két férfi.
Az aragoniai tánczban K i l á n y  i né  új téren mutatta fel tehetségit — jó 

. . . de mindenesetre jobb lesz a’ grotesk tánczot mindenkoron a’ mi Sári Fan- 
nynknak átengednie, mert ez úgyis mindég és mindent g r o t e s k  ül tánczol.

Kilányiné eddig a’ külfóldözött magyar tánczosnők közt mindenesetre első 
helyet érdemel . . . .

Testhajlásaiban báj és hullámzás, arczában a’ tánczfejleményekliez alkal
mazott hú kifejezés ’s olvadékonyság van , — lábacskáinak ruganyossága olly 
önként játszadozó, mintha a’ zenének minden hangjával rokonságban lennének. 
A ’ mi sylphideink közéjé acquisitió lenne!

H át végül pro memoria még egyszer elmondjuk önnek, t. színházi directió, 
bárki legyen ön, — hogy a’ Férj vadászattal et Comp, publicumot nem v a 
d á s z u n k .

Bizony, bizony az á r  ny  ék színháznak f é n y e s e b b  repertoirje van, 
mint nemzetien fenntisztelt nekünk. BULYOVSZKI GYULA.

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
BÉCS, 1 8 4  8. T a v a s z u t ó  1 3 - k á n .  A ’ szláv mozgalmak naponként 

komolyabb alakot kezdenek ölteni. Képviselői nem titkolódznak, nyíltan lép
nek föl, ’s hangos zsiviók közt tervezik a’ nagy szláv-ausztriai birodalom föl
állítását. Tervök kivitelét kétségen kívülinek tartják , ’a a’ legközelebb össze
ülendő osztrák hongyülésen nyelvüket akarják diplomaticai rangra emelni. Ta
nácskozási helyül a’ leopoldvárosi Sperl-vendéglő tánezteremét jelölők ki. A ’ 
magyarokat három milliónyi rabló csoportnak tekintik , ’s összeesküdtek kiirtá
sára. A’ bécsi kormány tudja minden irányzatukat, de ellenük tenni vagy nem 
mer, vagy nem akar. Az első esetben gyáva, a’ másodikban aljas cselszövő. 
Mindegyik elég ok arra, hogy lemondjon azon nemzet vezetéséről, mellynek bi
zalmával olly rútul visszaélt.

Az Oesterreichische Zeitung gyalázatosán köpönyeget fordított. Először 
érdekeinket védőleg szólalt fel, ’s most a’ magyarok ellen törő szlávoknak köz-

*) Hiszen Cs i l l a g  Róza volt az, jó fiú **).
*°) Mikor a’ nap fenn van, ki látná akkor a’ c sil la g  okát .

Szerk.
B.
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lönyévé lett. A ’ szei'kesztő nyíltan bevallja, hogy sértett büszkesége ’s hiúsága 
bírta elvének megváltoztatására. Nem akarom vitatni i t t , hogy lehet-e bizalma 
a’ közönségnek ol!y szerkesztőben, ki önvallomása szerint személyes érdekei
nek elveit is kész feláldozni . . . .  csak annyit mondok, hogy én becsületéért 
nem adnék egy fél polturát sem. Kész kötelességü dolgozótársai a’ szlávokkal 
kezet fogva működő erdélyi szászok, kik boldogoknak tartják magokat, ha a’ 
magyar becsületét kétségbe hozhatják. Leginkább a’ pragmatica sanction lova
golnak, mit ők úgy értelmeznek, hogy általa teljesen egyesítve vagyunk Ausz
triával , ’s neki nemcsak vérünket, de pénzes zacskóinkat is föl kell áldoznunk. 
Természetes, hogy a’ magyar az illyen okoskodást nem érti, ’s csak azt nem 
tudja elhatározni, hogy a’ pragmatica sanctió-e a’ ló, vagy azok, kik folyvást 
rajta lovagolnak. Könnyen megeshetik, hogyha sokáig gondolkoznak, az erő
szakkal kicsikart szerződést erőszak szaggatja széjjel, ’s Nyiregyháza még jó 
zan okoskodásának diadalát ünneplendi meg.

Milly vakmerők a’ horvátországi illírek, tanúsítja e’ következő esemény 
is. Töltényi M iklós, itt tartózkodó lelkes hazánkfia, látván az ellenszenvet, 
mit nehány kormánypárti lapok a’ magyarok ellen tám asztottak, főfeladatává 
tévé, hogy hazánk helyzetével részrehajlás nélkül fogja megismertetni a’ bécsie
ket. Különösen az illírek tendentiájának törvényellenességét ’s veszélyességét 
fejtegeté. Jeles czikkei által a’ különben is szabadelvű „Constitution“ czimú lap 
közkedvességűvé le tt; annyival inkább, mert a’ bujtogatásoknak egy könnyen 
nem hivő ausztriai nép félrevezettetése daczára is folyvást részvéttel viselte
tik a’ magyar érdekek iránt. Az „Oesterreichische Zeitünk szerkesztője, 
Schwarzer, e’ lap működése következtében folyvást alábbszállt a’ közvélemény
ben. Észrevették ezt az illírek, ’s Töltényi czikkei ellen körülbelül négyívnyi 
czáfolatot készítettek, mellyben gyalázatosán kikelnek a’ magyarok ellen, ’s 
minden argumentumaik oda mennek k i, hogy bennünket okvetlenül ki fognak 
irtani, mert mi a’ nálunknál sokkal nagyobb szláv elemet elnyomni szándéko
zunk?!? Hallottátok ezt magyarok? . . .  Ki akarnak bennünket irtani!!! Pedig 
nagy hősök ő kigyelmük! Négy huszár egy egész falut lánczra fűzött! No de 
semmi, ők azért ki akarnak bennünket irtani.

Két gyönyörű madarat is mutathatok be. Az egyik Lajos, a’ másik Ivo- 
lowrát. Ezek még folyvást befolynak a’ kormányzásba. Pedig — mint mond
ják  — mindketten az orosz udvar béreltjei. Óriási gyanú van ellenök, hogy 
Miklós czárnak minden levelei, mellyekkel a’ szlávokra izgatólag hatott, kezei
ken mentek keresztül. Az orosz czár leveleit kezelték, felejtve azt ,  hogy mint 
alattvalók ’s kormányférfiak kétszeresen szegték meg az ausztriai uralkodóház 
iránti hűséget. Most már tudhatjuk, mért olly vakmerők a’ magyarhoni illírek! 
— Becsből izgattatnak, még pedig ollyanok által, kiknek az izgatok fejére ha
lált kellene mondani. ’S ezt tűri a’ dynastia ? . . . .

Lajos főherczeg lemondott minden hivatalról. Lemondása napját hangos 
örömriadással ünnepié a’ nép. Legfőbb óhajtás most az, hogy minél előbb tá 
vozzék körünkből. Nem szeretjük közel azokat, kiket veszélyes elvök melletti 
liarczra szent (?) eskü kötelez.

A ’ római pápa nunciusának kiadták az utilevelet. Sehogy sem akarta el
fogadni, mert állítása szerint ő szentsége a’ pápa Magyarország királyával bé
kében óhajt maradni. Hogy értsük ezt ? . . . .

A ’ levéltitok szentsége kihirdettetett. E ’ kihirdetés óta csak három leve
lem veszett el. Nagyon furcsán értelmezhetik itt Bécsben azt a’ levéltitok szent
ségét !!! Kár halomra gyűjteni ott a’ Polizey-bureaukban azokat az elfogott le
veleket. Csak a’ helyet foglalják. Nem is árthatnak velük, mert biz’ azok mind 
ártatlan portékák. Meg ha soká tartogatják, el is idősülnek, ’s vádlevélnek sem 
használhatják. Vagy tán az igazságot akarják letartóztatni? . . . Hasztalan egy 
munka az i s , hacsak a’ gondolatot is meg nem visitálják. Ezt pedig minden jó
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szándékuk mellett sem tehetik. Ne tartóztassák hát azokat az elfogott levele
ket!!! Vagy mondjátok ki nyiltan, hogy a’ mostani kormány sem ismer szent
séget, ’s a’ feltört levelek titkán új rémuraságot akar megalapítni. Csak bátran, 
ki vele! Lesznek, kik akkor sem fognak visszarettenni. Én részemről vissza
vonulni nem fogok, ’s a’ gyávaság vódfalát magam előtt fői nem emelem. Le
het, hogy e’ levelem is el lesz fogva. ’S épen azért ebben is kimondom, hogy 
a’ mostani bécsi kormány hitszegő, míg leveleim vissza nem kerülnek. Hitsze
gőnek mondtam, mert megszegte esküjét, mit a’ levéltitok szentségére tett. Ez 
nem elég, fenségsértő is. Megsértette a’ haza fenségét azáltal, hogy legszentebb 
kincsét, a’ magány-titkot, megrabolta, csak hogy a’ véleményszabadságot el
nyomhassa. Majd lesz gondunk a’ mostani kormányfórfiakra. Jókor kötekedik 
velünk. Egész Bécs új forradalom szélén áll. A’ kijátszott szabadság feltámadt, 
’s végcsapásra készül elnyomói ellen. Előharczosai a’ központi választmány ’s 
Aida. Az első az összes nemzetőrség képviselőiből , a’ második az egyetemi fia
talság növendékeiből alakult. Az egymás ellen ingerlett tanulók és polgárok á t
láttak a’ szitán, ’s most veszik észre az utóbbiak, hogy ők csak eszközök vol
tak a’ kormány kezében , ’s liibájokat helyrehozandók , életre ’s halálra testvé- 
resülnek a’ fiatalsággal. Az országgyűlési választótörvények felráztak minden
kit. L á tták , hogy a’ felső kamra népérdek ellen küzdő testület, ’s általa leg
szebb kivánataik is kijátszathatnak. Hangosan ellentmondottak minden szüle
tési ’s vagyon-aristocratiának. Nem ismerték el a’ kormány azon jogát, hogy ő 
fensége nevében lelketlen bérszolgákat nevezhessen ki. Ostrom-kérvénynyel 
(Sturm-Petition) akarnak menni ő felségéhez, hogy egészen új ministeriumot 
alakítson, a’ választótöi'vényeket semmisítse m eg, ’s a’ választhatást oldja fel 
a’ census bilincseiből. Körülbelül egy hete már, hogy ez ostromkérvény pontjai 
felett vitatkoznak. Az Aula valóságos tanácsterem, hol a’ népnek minden osz
tálya képviselve van. Bécset újólag szabadságérzet lelkesíti. Csak a’ munkások
tól lehetett ta rtan i, kiknek vakhitét a’ papság reactióra használta fel. Azonban 
e’ vész is el van hárítva. Az ifjúság küldöttei eloszlattak minden balvéleményt, 
’s a’ felvilágosított falusiak készek agyonverni papjaikat, ha vallás örve alatt 
mások ellen bujtogatnak. így telik be a’ közmondás: ,,A’ ki másnak vermet ás, 
maga esik bele. Érdekes most látni a’ papokat. Nekem nincs egyben kedve
sebb foglalkozásom , mint ezek arczát studirozgatni. A ’ szenvedély, boszú ’s 
félelem leghívebb tükrei azok. K ár, hogy ollyan ritkán mutatják magokat. A ’ 
népnek érdekében áll ismerni ellenségeit, kiknek szarvát a’ legújabb forradal
mi készületek végkép megtörték. Felejtenek most bujtogatni, — azt nézik, hol 
lehet majd észrevétlenül elbújni.

Hogy a’ mostani kormány nem annyira elnézője, mint pártolója a’ szlá
vok mozgalmainak, kiviláglik abból, hogy Palackyt — egyikét a’ szlávok leg
dühösebb főnökeinek — cultus-ministernek akarta kinevezni. E ’ kinevezés ellen 
tiltakoztak minden lapok, ’s e’ tiltakozás következtében Palacky önként lemon
dott. Palacky nyiltan bevallá elveit, szláv birodalomról álmadozik, ’s az ausz- 
txáai kormány épen a’ nevelés ministerévó jelöli ki. Hijjába, csak meglátszik 
K o l o w r a t  S z e n n y e s  k e z e  mindenütt.

Nehány nappal ezelőtt több szabadságon volt magyar huszárt ’s gránátost
hoztak Pozsony felül. Hogy mi joggal hozhatták? ...........meg nem foghatom.
Vagy tán nekünk nincs független hadministeriumunk ? . . . .

T a v a s z h ó  1 4 - k é n .  Ma számos magyar gránátosokat expediáltak
Olaszország felé. Minek is vinnének mészárszékre mást mint magyart ? ...........
Hisz azért van a’ pragmatica sanctióü! Horvátországban pedig egyre izgatnak 
ellenünk, minden áron reactiót idéznek e lő , hogy népszerűtlenné teendő köz- 
ügyéreink kezéből kivegyenek minden hatalmat. Rakásra küldik hozzánk a’ cseh 
katonákat, hogy általuk végkép lenyomhassák nemzetiségünket, ’s Pesten a’ 
maylandi ’s krakói tragoediához hasonló eseményeket szemléljenek. Mikor vesz-
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szült észre magunkat? . .„  . Nem tudjuk-e még, liogy néhány újságszerkesztők 
meg akarnak bennünket hódítani? . . . .  hogy Alsó-Ausztria rendei ellentmon
dottak Erdély Magyarországgali egyesülésének ? . . . hogy az ,,Oester. Ztg.“ a’ 
monárchia minden tartományait tiltakozásra hívja fel egyesülésünk ellen? . . . . 
Vagy tán még most is aluszunk ? . . . .

Künn a’ Práterban nagyszerű tűzijáték volt. Gyönyörű volt nézni a’ föl- 
eresztett rakétákat, mellyeknek némellyikéböl folyvást új meg új színeket játszó 
ernyös csillagok szálltak el. Néha csillagtengerben úszó koronák, erdők ’s más 
meglepő tünemények vonták magokra a’ figyelmet. Utójára roppant fényözön- 
ben, szüntelenül erősbülő dörgés közt, kifejlett a’ trón , fölötte a’ korona, ol
dalán nagy betűkkele’ szavak: „C O N STITU TIO N .“ Legnevezetesebb az, hogy 
mind a’ trón, mind a’ korona, mind a’ constitutió elégett. Méltó is rá ez utóbbi, 
hogy elégettessék.

Roppant néptömeg vonult haza a’ Práterről, ’s több helyeken lehetett ki- 
fakadásokat hallani a’ ministerium ellen. Nem hiányoztak spitzlik, kik ezt az 
illetőknek besúgták. A ’ ministerium látta , hogy népszerűségének vége va n , ’s 
a ’ tömegre terrorismus által akart hatni. Beparancsolta a’ katonaságot, a’ bel
város utczái katonákkal teltek meg, a’ bástyát gránátosok foglalták el, éjfél
tájban minden kapuk zárva voltak, ’s a’ tüzérek égő kanóczokkal álltak a’ ki
szegezett ágyúk körül. Gróf Hoyosnak ezalatt szigorúan megparancsoltatott, 
hogy mint nemzetőri főkormányzó a’ k ö z p o n t i  v á l a s z t m á n y t  
oszlassa föl, ’s mint katonai testületet tiltsa el a’ nemzetőrséget politicumokba 
avatkozástól. ’S Hoyos — ez az annyiszor gyanússá lett, majd le tett, később 
ismét föllépett vén aristocrata — tüstént engedelmeskedett. Nem így a’ nem
zetőrség. Boszút lihegve ragadtak fegyvert az egyetem növendékei, lárma-dobot 
vertek mindenfelé, csakhamar a’ nemzetőrök nagy része talpon termett ’s a’ bel
városba sietett. Az ingerültség leírhatatlan volt. A ’ Pillersdorfba vetett biza
lom végképpen elenyészett, ’s átlátták, hogy ő is szabadság köpönyegébe bur
kolt bérszolga, ki a’ népnek addig hízeleg, míg czéljára fölhasználhatja. A ’ ki
állított katonák kezet fogtak a’ néppel, ’s mint Párisban, úgy itt is megígérték 
ünnepélyesen, hogy a’ népre tüzelni semmi esetre sem fognak. Ennél rémesebb 
bizonyság nem kell a r ra , hogy az őskortól szentesített hatalmak fénykora le
já rt. Ez azon zászló, melly alatt a’ fölvilágosodott nép testvérileg öleli egy
mást ..............ez azon levél, mellyel b i z a l o m  k ö v e t é t  visszahívja a’
nemzet az absolutisticus kormány vértszomjazó fajzataitól . . . .  ez azon paizs, 
mellynek védlete alatt a’ végrehajtó hatalmat is úgy rendezi, a’ mint szabad
sága létesítése kivánja. A ’ mostani ministerium örök életre támasztá föl a’ 
szendergő népéletet az á lta l, hogy meggyilkolására katonaságot rendelt ki. 
Megszűntek eszközök lenni a’ katonák is. Tudnak lelkesülni a’ nép szabadsá
gáért, mert érzik, hogy a’ kivívott jogoknak ők is osztályosai lesznek. Meg
lepő volt nézni az izgatott néptömeget, mikor másnapi teendői felől tanácsko
zott. Kijelenték b á tran , hogy a’ központi választmány szétoszolni nem fog . . . 
ha szinte a’ hatalom legfőbb képviselője maga parancsolja is. Rémes hadizenet 
volt ez a’ tekintélyvesztett kormány tévesztett politicájának. Az égő kanóczok 
felé nyújtott kézzel esküdtek meg, hogy legyen bármilly következése, a’ sturm- 
petitiót ki fogják vinni . . . .  ’s ha lövés történik , akkor isten legyen irgalmas 
és kegyelmes azoknak, kiknek kezébe van a’ nép hatalma letéve. A ’ dynastiának 
állása criticus . . . .  itt a’ történhető f é l r e é r t é s  nem fog kimenteni senkit.

T a v a s z u t ó  1 5 - é n .  Sietve irom e’ sorokat. Lármadobot vernek min
denfelé. Különböző hírek szárnyalnak. NémellyekFerdinánd lemondását hiresz- 
telik. Sok helyen János föherczeget akarják császárnak. Mások Ferencz szobrát 
akarják ledönteni. Az Aula folytonos gyűlést tart, ’s közlekedésben van a’ köz
ponti választmánynyal. Sietek az Aulára. Isten önnel, jövő levelemben részle
tesebben. P A P  GÁBOR.
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BÉCS, 1 8 4  8. T a v a s z u t ó  1 5 - k é n .  Tegnap éjjel a’ központi vá
lasztmány fóíoszlattatott. Azt liitte a’ kormány, hogy ez által ingadozó hatal
mát meg fogja erősíteni, — ’s a’ kiüthető lázadást szuronyok ’s ágyuk segítsé
gével lecsendesitendi. Csalatkozott. Nem ismerte a’ kort, mellynek hatalmas 
szelleme királyokat szalasztott meg a’ szuronyok véd-paizsa mellöl. Lángra- 
gyujtotta a’ szikrát, mit az absolutismus roskadó épületébe köz-elégületlenség 
vetett. Rémes forradalmat idézett elő, mellynek vége még most elláthatatlan, 
de a’ mártiusinál sokkal nagyszerűbb leend. A’ központi választmány bízott a’ 
nemzetőrökben, kiknek képviselőjévé közbizalom emelte fö l,’s erélyesen tilta
kozott minden föloszlatási parancs ellen. A’ nép átlátta, hogy kérelemlevelei
mellőztetnek...................’s az Aula által már régóta sürgőit ostrom-kérvény
mellett nyilatkozott. Gúnyos szónoklatok tartattak a’ kormány reactiónalís po- 
liticája ellen, ’s Pillersdorf népszerűségének végsugára enyészett el. Az egyetem 
felé sietett mindenki, hol az Aulán heves vitatkozások közt tanácskoztak a’ te
endők felett. A ’ halottaiból föltámadt szabadság erkölcsi hatalma nyilatkozott
i t t ..................... ’s rémes hadat izent azoknak, kik jónak látták régi rendszer
melletti küzdésükkel Bécset forradalom terére sodorni. Dörgő vívótokkal, ’s 
tetszés-jelekkel üdvözöltek minden szónokot, ki népérdeket védve emelt vádat 
a’ reactiónak bérlett szolga-népe ellen. Goldmarkt indítványára elhatározták, 
hogy ostromkérvénnyel fogják követelni a’ kormánytól a’ k ö z p o n t i  v á 
l a s z t m á n y t  f ö l o s z l a t ó  p a r a n c s  v i s s z a h ú z á s á t ;  a’ k a t o n a 
s á g n a k  b e l v á r o s b ó l i  k i v i t e l é t ;  a’ v á r n a k  n e m z e t ő r ö k  v é d -  
l e t e  a l á  b í z á s á t ;  a’ k e t t ő s  k a m r a i  r e n d s z e r  e l t ö r ö l t e t é s é t ,  — 
m i n d e n  c e n s u s  n é l k ü l i  v á l a s z t á s t  és  v á l a s z t  h a t á s t ,  — a’ 
k a t o n a i  e r ő n e k  c s a k  n e m z e t ő r ö k  á l t a l i  fö 1 sz ó 11 i t a t á s e s e 
t é n  a l k a l m a z t a t á s á t .  — Ezen pontokat tüstént közlék a’ központi vá
lasztmánnyal, hogy az is rögtön tegye magáévá. A ’ központi választmány azon
ban nem tudta jól fölfogni az Aula irányzatát; ’s azt hívén, hogy föl van ha
talmazva e’ pontok sürgölésére, önköréből azonnal küldöttséget nevezett ki, ’s 
e’ pontokat a’ várban tanácskozó ministeriumhoz kiddé. Alig hallották meg ezt 
az Aulában, rémes ingerültség tört ki, ’s az indulat első viharában föl akarták 
oszlatni a’ központi választmányt, ’s szándékuktól csak hosszabb vita után ál
lottak el. Határzattá lön , hogy a’ benyújtott kérelemre adandó válaszra dél
utáni hat óráig várnak, ’s ha addig felelet nem j ö n ...........................a’ k é t s é g -
b e e s é s  e l s z á n t s á g á v a l  f o g j á k  o s t r o m o l n i  a’ v á r a t .  Egy fölhí
vást is ragasztottak ki, mellyben minden nemzetőr délutáni három órára föl- 
fegyverzetten’s mindenre elkészülve megjelenésre hivatik föl. Déltájban a’ m u n 
k á s o k t ó l  öt tagból álló k ü l d ö t t s é g  [ é r k e z e t t ,  ’s békejelül fehérbe 
öltözött, ’s fehér koszorúval övedzett homloku lyánykát hozott magával. A ’
küldöttek kijelentek, hogy szegény ruha alatt is lehet gazdag’s nemes érzés.......
mit bebizonyitandók, 15,000 fólfegyverzett munkás nevében biztositák az ifjú
ságot, hogy azok, kik kézzel dolgoznak, azokért, kik ésszel dolgoznak, minden 
pillanatban készek élet ’s halálra küzdeni. Kinyilatkoztatták ünnepélyesen, 
hogy az ifjúság intésére rögtön benn fognak terem ni,’s emelnek olly barricádot, 
mit az önkény ágyúi széllyel lődözni nem fognak. Riadó lelkesedéssel üdvözlék 
a’ szónokot, ’s a’ testvéresülés csókjával avatták föl a’ kivívandó szabadság 
egyik előharczosává. Alig távoztak el a’ munkások, a’ teendők felett újra meg
kezdődtek a’ viták, ’s csak hamar belátták, hogy mindenek előtt a’ katonák 
hangulatát kell kiismerni. Minden kaszárnyába követek küldettek, hogy puha
tolják ki a’ katonák hangulatát, ’s az eredményről hozzanak hű tudósítást. Két 
helyről érkezett jó válasz. A’ tüzérek nyilvániták, hogy az első támadáskor a’nép 
részére állnak, — ’s a’ magyar gránátosok fogadást tőnek, hogy először a’ 
népnek feje fölött fognak lőni, második parancsra pedig visszafordulva hazá- 
jokba térendenek. Képzelhetni, milly nagy örömmel fogadtattak e’ válaszok. A ’
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bátorság merészséggé növekedett, sokak János főherczeg trónra emeléséről be
szélgettek egymás között, — ’s a’ fejdelem túlzó jóságát veszedelmes erélyte- 
lenséggé bélyegezték, mit a’ kormányférfiak önérdekük előmozdítására használ
hatnak föl. Hogy hol tett szert ágyúra az egyetemi fiatalság, azt nem tudom,— 
de annyi bizonyos, hogy kettő hatalmában volt. Ezenkívül számtalan golyóról 
rendelkezett, mit némellyek szerint magok az ifjak az egyetem tereméiben ön
töttek. Három óra tájban sok nemzetőrök érkeztek, ’s kinn az isten ege alatt 
tölték meg fegyvereiket, élet halálra esküdvén boszút azok ellen, kiknek ma
kacssága őket végsőre kényszeritendi. Kérdés támadt a’ fölött is, hogy mellyik 
zászlót vigyék elő, ha a’ szabadság harczában jogaik biztosításáért vívni leend- 
nek kénytelenek, ’s csaknem egyhangúlag a’ m a g y a r t  óhajtották, mi meg 
is történt volna, ha éppen e’ pillanatban a’ n é  me t o r  s z ág  g a  1 i b e n s ő  
e g y e s ü l é s  e s z m é j e  n e m p e n d ü l  me g .  Ez eszme csak hamar határ - 
zattá lön, ’s testvéresülés jeléül német és magyar zászlókat vittek le a’ nép 
közé, bebizonyítandók ez által, hogy az „österreichische Ztg“ czikkei sokkal 
gyengébbek, hogy sem a’ magyarok iránti rokonszenvet kiirtani képesek volná
nak. Négy óra tájban uj követek jöttek a’ munkásoktól, hogy ők a’ jeladásra 
éjfélig is készek várakozni, ha a’ haza jólléte igényli tevékenységüket.

Illy előzmények után meggyőződhetett mindenki, hogy a’ mostani mozga
lom nem egyes osztály . . . ✓ . . hanem az egész nép érdekében történt. A ’ bu- 
reaucratákat, aristocratákat ’s papokat kivéve mindenki részesévé lett. Még is 
találkoztak sok nemzetőrségi tisztek, kik a’ vezérletük alatt levő osztályokat 
álhirekkel ámitgaták, hogy elvonhassák a’ szabadság harczától, sőt szükség ese
tén ellene fölhasználhassák. Minden áron reactiót akartak előidézni. El akarták 
zárni a’ világszabadság szellemsugarát. Gyalázatosán hazudtak, hogy polgár
háborút idézhessenek elő, — ’s alattomos terveiket vérpatak közt létesíthessék. 
Azt hiresztelték, hogy a’ tanulók fölzenditék a’ proletáriusokat ’s dolgozó osz
tály t, hogy általuk a’ békés polgárokat kiraboltathassák, a’ ministeriumot meg
buktathassák, ’s a’ kormányzatot maguk kezére játszhassák. Sok helyen Fe- 
rencz szobrának ledöntéséről beszéltek. Illy aljas koholmányokkal bujtogatták 
a’ népet, mi eleinte sikerült is. Még három óra körül veszélyes helyzete volt az
egyetem növendékeinek............. de az akkor szétoszlott polgárok által megvitt
hír óriási ereje megbuktatá mindenütt az elterjedt közvéleményt, ’s általános 
lön az óhajtás, hogy minél elébb gyűljenek össze az egyetem terén. A ’ tisztek 
vonakodtak átvállalni a’ vezetést, mit megtudván a’ tanulók, csak hamar fölke
resték a’ vezér nélküli nemzetőröket, ’s a’ közlelkesedés hangos örömriadása 
közt vezették be a’ városba.

A’ vár bástyája gránátosokkal volt telve, ágyút azonban egyet sem lát
tam, mert a’ megfélemlett kormány nem merte kirendelni a’ nép-érdekek iránt 
rokonszenvet tanúsított tüzéreket. Benn a’ várban folytonos tanácskozás volt 
............. ’s az o m i n o s u s  h a t  ó r á n a k  k ö z e l e d é s e  r á b í r t a  a’ m i 
n i s t e r i u m o t ,  h o g y  h o s s z a s  v i t a  u t á n  a’ b e n y ú j t o t t  k é r v é n y 
n e k  m i n d e n  p o n t j á t  h e l y b e n  h a g y t a ,  ’s c s a k  az  e g y  k a m r a i  
r e n d s z e r  m e g v i t a t á s á r a  k é r t  h u s z o n n é g y  ó r a i  g o n d o l k o z á s 
i d ő t  m a g á n a k .  A ’ vár déltől kezdve nemzetőrök ’s katonákkal telt meg. 
A ’ kapuknáli bejárást nemzetőrök foglalták el, ’s a’ bástyát kivéve, minden fon
tosabb helyek a’ nép hatalmában voltak. Illy kedvező körülmények közt az 
Aula esti 8 óráig várakozást Ígért, ’s tudtul adta a’ ministereknek, hogy ha 
akkora minden kivánatai nem szentesittetnek, — mint utósó menedékhez kény
telen leend az ostromhoz folyamodni. Ez alatt a’ Glacit lovaskatonák foglalták 
el, ’s néhány ágyút szegeztek ki. Alig vették ezt észre, a’ katonaságot kétszer 
fölülmúló nemzetőrség vonult ki a’ Glacinak AYieden felüli részére, ’s oily ál
lásba tette m agát, hogy bombardiroztatás esetén az ágyukat azonnal képes 
legyen lefoglalni. Nyolcz óra felé számos munkásokat hoztak be, kik az utcza-
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kövezet fólfejtéséhez szükséges ásókkal, kapákkal voltak fólfegyverkezve, ’s az 
ostromló sereg katonai rendben indult meg Sz. Istvánpiaczon, Grabenen ’s 
Koblmarkton keresztül a’ vár felé. Számos fólfegyverkezett nőt lehetett látni 
mindenfelé. Elöl német, középen magyar, hátul franczia zászlókat vittek. A’ 
várbelieket rémület szállta meg, — ’s a’ lejött Ferencz Károlyt éltette ugyan 
a’ nép, de nem olly ragaszkodással, mint a’ haláldöfést kapott absolutismusnak 
rémurasága alatt. Határzottan kijelenték azt is, hogy mig kivánataik nem szen- 
tesittetnek, addig szét-oszolni nem fognak, — ’s fólszóliták a’ főherczeget, hogy 
menjen szét a’ városban, ’s nézze meg azon nemzetőrök hosszú sorát, kik jogos 
kérelmük megta°-adtatása esetén minden kísérletre készek. A ’ Grabenen ez alatt
magyar zászló alatt .kezdtek kövezetei fejteni a’ barricádok em berei............. ’s
a’ Koblmarkton rémes zúdulással követelték a’ habsburgi zászló bevételét----
. . . .  ’s az elsápadt háztulajdonos remegve engedelmeskedett. Több mint 
40,000 polgár volt fólfegyverkezve, a’ fegyvertelenek száma négy annyira me
hetett. ’S a’ ministérium még is ellenszegült, ’s elég vakmerő volt habozásával 
magának a’ dynastiának jövőjét koczkára tenni. Körülbelöl 10 óra lehetett, 
mikor bíztató küldöttek mentek szét, várakozásra kérve a’ tömeget, ’s Ígéretet 
tettek, hogy egy óra múlva minden kívánat szentesítve lesz. Tizenegy óra 
körül hírül hozták, hogy az egy kamrai rendszer el van fogadva, ’s ő felsége 
csak azon jogot tartá fenn magának, hogy tetszése szerint néhány tagot ő is 
nevezhessen ki. E ’ követelt jogot azonban a’ nép határozottan visszau'tasitá, — 
’s a’ türelemvesztés rémes elégületlenségével lázongani kezdett. Ez a’ ministe- 
rium tagjait megrendítette, fél óra múlva kihirdettette, hogy a’ népnek m i n 
d e n  k i v á n a t a  s z e n t e s í t v e  v a n .  í g y  b u k o t t  me g  B é c s b e n ,  
1 8 4 8 - i k i  t a v a s z u t ó  1 5 - k é n  é j i  11 V2 ó r a k o r  a’ s z e n n y e s  
a r i s t o c r a t i a .  így buktatta meg a’ nép óriás hatalma, mellynek j ogos 
kivánatai előtt önként meghajolni szégyenlett. Az illyen szégyen kislelkü- 
séget árul el. Előtanuja a’ megátalkodott aristocratia romlott erkölcsiségének. 
Erővel kellett kiostromolni az örök-igazság által soha el nem ismert előjogok 
porba omlását. Lelki örömmel néztem a’ népet, mikor a’ ledöntött választó 
falak romjain diadal-érzettel rázta le magáról a’ szét-tópett bilincseket. Nem 
hagyta azonban magát vakon sodortatni az öröm-ártól, — eszélyesség vezette 
lépteit. Tudta, hogy a’ kormápyférfiak sokszor ígérnek ollyat , mit megadni 
szándékukban sincs, — ’s hogy az engedmények valóságáról önszemével győ
ződhessék meg, tömegestül a’ státus-nyomdába ment. Az engedmény még ki
nyomatva nem volt. Zajos ingerültség szállta meg a’ lelkeket, ’s a’ kijátszatás 
gondolata uj rohanásra bőszité a’ fólzaklatott tömeget. ,E1 v a g y u n k  á r u l 
v a ! 4 ez volt a’ jelszó , ’s kétségbeesetten harsogták vissza a’ fölszabadulást 
váró nép ezerjei. Uj ostromra készültek, ’s a’ szétfutott hírnökök alig voltak 
képesek nyugalmat eszközleni. Éjféltájban kezdték szétosztani a’ nyomtatott 
hirdetményt, mindenki sietett egynek birtokába jutni, mert ez volt Ausztriának 
Magna Chartája. Azonban csak hamar uj elégületlenség tört ki, mert a’ hir
detményen F  e r d i n á n d  aláírása hijányzott. Pillersdorf lakásához tódult 
a’ fólbőszült tömeg, ’s felszóllitá azt, hogy válaszoljon határozottan, mi az oka 
annak, hogy ő fenségének szentesitő aláírása hiányzik? Válaszul azt nyerék, 
hogy a’ fejdelem alszik, ’s felköltését nem igényelhetik. A’ nép azonban más 
véleményben volt, ’s kijelenté, hogy a’ f e j e d e l e m n e k  a k k o r  a l u n n i  
n e m s z a b a d ,  m i k o r  n é p é n e k  j o g a i  b i z t o s í t á s t  i g é n y e l n e k .  
Ez a’ fenség-létezet czéljának természetes felfogása megszégyeníthette Pillers- 
dorfnak mesterséges politicáját.

így múlt el május 15-kének éjjele. A’ reactio által elfojtani szándékolt 
szabadságnak második stratagemája volt ez. Fényes eredménye örökemlékűvé 
teszi Bécs forradalmának történetében. Democraticus alapra fektette a’ mo
narchiát.



702

így győztek Schütte elvei, ő  kevesebbet kívánt ’s kiutasíttatott. Azt sür
gette csak, hogy tömegben vigye Becs lakossága az udvarhoz reformpontjait, 
de fegyvert ne alkalmazzon: ’s most tömegestül, töltött fegyverrel, ostrommal 
követeltek. Schütte a’ sokaság erkölcsi erejével akart hatni: ’s most a’ terro- 
rismus fegyveres erejével hatottak. ’S én ez eljárást helyeslem. Ott, a’ hol szép 
szó nem használ . . . .  erőszakhoz kell folyamodni. Illy esetekben már fölebbe- 
zés nincs. Kardot kell vetni a’ mérlegbe, ha a’ száraz okoskodás absolutismus- 
hoz tapad. A ’ megfagyott igazságot nemzetboszú tűzével kell fólmelegíteni.

így maradt a’ magvar hátra Ausztria megett. Hazámban a’ szabadság 
gyengébb lábon áll. Nálunk tekintély határoz. Míg születési felső táblánk van, 
addig az aristocratia nincs teljesen megsemmisítve. Fenáll az köztünk , mint a’ 
középkornak egyik szennyes múmiája. Nem akar simulni a’ néphez, mellynek 
vérén szörnyeteggé hízott. Felejteni látszik, hogy napjai meg vannak számlál
va. I t t  az idő, hogy meghaljon. A ’ világtörténet színpadán megkondult fölötto 
is az enyészet halálharangja. A ’ nem sokára összeülő nemzeti gyűlés rádörgi 
majd a’ ,pereat‘-ot. Sírját fölszabadult rabszolgák örömkönyei ássák meg. To
rán a’ democratia ül majd diadalünnepet.

így  halad a’ szellem észrevétlenül. Azt láttuk most valósulni, mi egy hó
nappal ezelőtt lehetlennek tartatott. Századot pótol minden nap. Villámgyor
san terjed a’ világosodás szellemsugara. Fényt vet a’ fekete tógák bűneire is, ’s 
gyűlölni tanítja a’ papban az embert. Lelki tanítójában ellenséget talál a’ nép, 
’s most látja, hogy meggyőződését papi érdek zsákmányolta ki. Mindinkább 
terjed a’ vallási közönyösség. Ennek oka a’ clerus rögzött megátalkodottságá- 
ban rejlik. Fölötte is gyűlnek a’ vészfellegek. Bukásához folyvást közelít. Ön
zésének áldozata leend.

T a v a s z u t ó  1 6 - á n .  Mindenfelé falragaszok láthatók. Róluk a’ tegnapi 
engedményeket olvassa a’ nép. Általános az öröm mindenütt. A ’ ministerium 
pedig nevetségessé tette magát. Visszahúzta a’ két kamarai rendszert. Eltörlött 
minden censust. A ’ Central-Comité-t törvényesnek ismerte el. Engedett a’ nép 
minden kivánatának. Aláírta öngyermekének halálos Ítéletét. Elismerte az ál
tala hozott rendeletek czélszerütlenségét. B ú c s ú z t a t ó u l  i n  m á s s á  
l e k ö s z ö n t .  Ezt becsület-érzetétől igényeltük is. Különben furcsa fogal
munk lett volna a’ kormány személyzetének jelleméről. Lemondása azonban rop^ 
pant zavart idézett elő. A ’ Central-Comité elkezdett tanácskozni, hogy mi te
vők legyenek. ’S születtek bölcs határozatok. A ’ következetesség illyenektől 
szökhetik meg. Küldöttséget neveztek ő felségéhez, ’s megkérték, hogy a’ m i- 
n i s t e r i u m  l e m o n d á s á t  n e  f o g a d j a  e l .  Azon ministerium 
megtartását kérték , melly ellen tegnap magok demonstráltak. J ö v ő  o r 
s z á g g y ű l é s i g  b i z a l m a t  s z a v a z t a k  a’ k o r m á n y  
m i n d e n  t a g j á n a k .  Pedig múlt éjjel tényleg bizonyiták be, hogy e’ 
tagoknak legelső föllépése is bizalmatlanságot költött. Ezek aztán szép ellenté
te k ! . . . .  Egyeztesse, a’ ki tudja, én legalább az illy vad ellentéteket kibékí
teni nem bírom.

Lederer megjött. Ő ex-várparancsnokságát a’ hír jóval megelőzte. Nem 
tudom, Bécs mit csinál vele. Mi magyarok utálattal fogadtuk megjelenése hírét. 
Felforrott bennünk a’ keleti vér. Első felhevülésünkben macskazenével akartuk 
megriasztani. E ’ szándékunktól később elálltunk. Nem akartuk újra fólzavarni 
a ’ zajongó kedélyeket. De meg csekély demonstratiónak tartottuk a’ macskaze
nét olly ember ellen, k i, hogy keveset mondjak, legalább is szégyenfát érdemel. 
Többen vagyunk illy véleményben.

T a v a s z u t ó  1 7 - k é n .  Az Aula gyűlést tartott. Többek közt Lederer 
ügye is szőnyegre jött. Gyönyörű szónoklatok tartattak ezen emberevő hyena 
ellen. Sok magyarok voltak a’ teremben, ’s fölkérték az egyetemet, hogy Le
dérért tartsa szemmel ’s elszökését akadályozza meg. E ’ kérelemnek azonban
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az egyetem határozottan ellene mondott. K ijelenté, hogy illy ügyekbe nem 
avatkozhatik, mert beavatkozása által a’ magyar ministerium hatáskörébe fúrná 
be magát. Kért bennünket is, hogy semmi demonstratiót ne tegyünk, mert úgy 
állnak a’ dolgok, hogy minden legkisebb mozgalom a’ dynastia bukását von
hatja maga után. Mi szavunkat adunk, hogy nyugton maradunk, ha kiilügy- 
ministerünkben állásához illő erélyességet sejtünk.

A’ tegnapelőtti demonstratio vészesen hatott a’ státuspapirokra. — Azok 
árkelete nagyon csökkent. A ’ bankjegyek tőkéjének egy része statuspapirosok
ból áll , ’s így természetesen bankiszony következett be. A’ bank épülete jegy
váltókkal volt tele, kik órákig elvárakoztak, míg a’ nagy tömeg közt pénztár
hoz juthattak. Boltokban még mindenütt elvették a’ bankjegyeket, bár sok he
lyen a’ státus-banquerotte közellétéről nyilván beszéltek.

Töltényitől egy röpirat jelent meg. A’ megbukott magyar camarilla HU 
TÜKRÉVEL ismerkedtek meg a’ ministeriumot. Ára 30 kr p. p.

T a v a s z u t ó  1 8 - k á n .  Ma reggel ministerialis hirdetmények voltak ki
ragasztva mindenütt. Tudatta a’ kormány, hogy ő fölsége ’s az egész uralkodó 
család tegnap esti kilencz órakor minden előleges híradás nélkül eltávozott. -—- 
Kijelenté, hogy az ezérti felelősséget elhárítja magáról, mert róla mit sem tu
dott. Előtte szintolly váratlan ’s meglepő volt, mint leend a’ nép előtt.

Képzelhetni , milly hatást okozott a’ császár eltávozása. Pillanatig néma 
volt minden. Az ámulat lezárta az ajkakat. Majd eszmélni kezdtek, lassanként 
néphangulat fejlett ki, ’s általános óhajtás lett, hogy a’ monarchiához! hű ra 
gaszkodás kijelentése mellett, minden erő a’ rend, béke ’s nyugalom helyreállí
tására fordíttassék. A ’ ministerium iránt bizalomra hívtak fel mindenkit, mert 
rá  kettős felelősség óriás súlya nehezült. A ’ tanulók falragaszok által nyuga
lomra intek a’ dolgozó osztályt. Az összes nemzetőrség egyesült a’ katonákkal, 
hogy minden lázadás csirában fojtassék el.

Szerintem a’ fejdelmi család elvitetett. Rémhírekkel bírta távozásra az 
aristocratia, mert az ezt követő zendülésben régi hatalmát feltámadni hitte. E ’ 
távozás azonban egy volt a’ bureaucraták legszerencsétlenebb gondolata közül. 
A ’ bécsi nép nyugodt kedélye távol van minden anarchiától. A ’ lakosság meg 
van illetődve, de tényleg nem háborog, ’s külnyugalma rémes haláldöfés a’ 
megbukott camarillának. Vissza nem jöhető árulóknak tartják azokat, kik sze
retett fejedelmüket kiszakaszták hű népe köréből.

Azt hitték a’ régi rendszer bérszolgái, hogy a’ fejdelem távozása megren
díti Bécset, ’s a’ megrémült lakosság öntudatlanul áldozandja fel kivívott sza
badalmait. Azt hitték, hogy az önzésnek tér nyílik a’ félelemmeli alkudozásra. 
Csalatkoztak. A’ nép félelme kimaradt, ’s átlátott a’ szitán, melly mögött a’ 
reactio emberei kétségbe esve kaczagtak. Napfényre hozza azokat, kik a’ haza 
fenségét ellentétbe hozták a’ fejedelem fenségével. Bécs egyiket sem akarja a’ 
másiknak föláldozni. Alkotmányos monarchiát akar. A ’ sérthetlen fejdelmet a’ 
haza fenségének védpaizsa alá helyezi. Szolgaságtól ’s túlzott szabadságtól egy- 
iránt borzad. Középutat keres. Absolutismus bilincsébe békozni többé nem le
h e t, ’s ha a’ középútról le kell térnie, példányúi inkább a’ szabadelvű Párisi, 
mint a’ kandschuchának hódoló Pétervárt fogja választani.

Sokan úgy vélekedtek, hogy a’ fejdelmi család szó nélküli éjji távozása 
tettleges elismerése a’ köztársaság szükségességének, ’s nem is késtek azt tüs
tént kikiáltani. Első volt köztük Häffner, a’ „Constitution“ czímű lap szabad
elvű szerkesztője. Czélja kivitelére rósz eszközt választott. Zendíteni akart, mi
kor nyugalomra volt szükség. Ezt nem helyeselhetem. Munkások közé ment, 
azokra akart h a tn i, kiknek föllázadása Párisnak jacobinusi rémuraságát idézte 
volna elő. A’ buta nép maga is ellene fordult, ’s vandal dühétől csak a’ nem
zetőrök közbejövetele mentette meg, kik őt, mint felségsértőt letartóztaták. Az 
ellene intézendő eljárást figyelemmel kisérendem. Befogták még Tuvorát ’s
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Mahlert, a’ „Freisinnige“ szerkesztőjét is. Egy grófnőről is beszélnek, ki szinte 
köztársaságot kiáltott ki.

Agyoniitéssel fenyegetnek mindenkit, ki köztársaságot pendít meg. Lát
szik ebből is, hogy Bécsben nincs mit tartani fejdelem ellen irányzandó forra
dalomról. A ’ monarchicus eszméktől itt még megválni nem tudnak. Agyonütik 
azt, ki ellene szót mer emelni. Éljen a’ vélemányszabadság!!!

Most a’ haza souverain. A ’ távozó fejdelem ráhagyott minden fenséget. 
Legyen szent a’ souverainitás. Kószább embere nem volt annál a fejedelemnek, 
a’ ki őt távozásra bírta. Rósz tanácsadói Bécs fejedelem-nélküliségét királyi tá 
vozással szentesített positiv igazsággá emelték. A ’ fejdelem fenségét azok sér
ték még, kik őt minden ok nélkül elragadták. Azok kettős halált érdemelnek. 
Nem elég, hogy testileg meghaljanak, erkölcsileg is meg kell halniok. A’ nép
nek pedig nyilatkozni k e ll, mert fő nélkül nem maradhat. Nyilatkozata legyen 
bátor, férfias, — ne hordja magán a’ gyáva rettegés szolgai bélyegét. A ’ kor
mányforma felett a’ szétágazó vélemények valamellyikének többsége határoz. 
A’ kisebbséget tisztelni kell azonban a’ többségnek. Ellene támadólag föllépni 
nem szabad, míg véleménynyilatkozata positiv zendités terén nincs. Az elitél
tetés hatalma a’ kisebbségben-maradásban rejlik. Más Ítélet nem állhat meg az 
ész törvényszéke előtt.

Feszülten várják a’ császár eltávozásának eredményeit. Sokan hiszik, hogy 
visszajön. Mások Prágába meneteléről beszélnek. Némellyek holnap érkezését 
állítják. Hirdetmények mai 5 órára teszik visszaérkezését. A ’ mennyi fő , any- 
nyi gondolat.

Sturm-petitió, status-banquerotte közelete, éji távozás, bankjegyek hi
telvesztése ’s visszajövetel...........

Mit gondol ön , szerkesztő ú r , Viktoria whist-compagnieja nem lesz-e 
k iegészítve?............. *) PAP GÁBOK.

J e l e n t é s  a z  1 8 4 8 - i k i  m á j u s  2 1 - k é n  t a r t a t o t t  r e n d 
k í v ü l i  k ö z g y ű l é s  h a t á r o z a t a i r ó l .

A ’ kisdedóvó-intézeteket Magyarországon terjesztő egyesület f. évi május 
21-kén tartatott r e n d k í v ü l i  k ö z g y ű l é s é n e k  lényegesb hatá
rozatai következők: 1) Dr. A r á n y i  Lajog, b. S i n a Simon és b. S i n a 
Jánosné alapitókul, S z ö g y é n y i  Lászlóné, B o n y h a y Benjámin és 
P  i 1 i s y Béla rendes részvényesekül jelentetvén be, ez örvendetes tudomásul 
vétetett. 2) A’ nevelésügyi ministerhez nyújtandó folyamodás, az egyesületnek 
országos pénzerő általi fólsegélése iránt egész terjedelmében helybenhagyatott 
és elfogadtatott. 3) S t u l l e r  Ferencz úr, az egyesületnek öt éven át fárad- 
hatlan buzgalmú titkára , e’ hivataláról lemondván, a’ legőszintébb köszönetét 
fejezé ki a’ lelépett lelkes tisztviselő irányában a’ közgyűlés. 4) Indítvány té
tetvén a’ képzőintézeti szabályok némellyikének czélszerübb módosítása tárgyá
ban az illető javaslat elkészítésével int. igazgató bízatott meg. 5) A ’ lelépett 
S t u l l e r  Ferencz úr helyébe ideiglenes titkárúl — addig t. i., míg e’ tárgy
ban a’ rendes nyári közgyűlés végkép intézkednék — egyértelműleg P  i 1 i s y 
Béla választatott el.

Pesten , május 24-kén 1848. NEY FERENCZ.

*) Nem. A’ budai királyi várat nagyszerűen etablirozzák. S z e r k.





Áll az Unió!!!
Minden nyerve van. Vége minden aggodalmainknak. Magyarlion nagy lesz 

és dicső. Magyarhon nem szórni idegen nép segítségére. A’ magyar faj egyetér
tésének napjai megjöttek. Hatalmas isten a’ magyarok istene. Magyarhon örökké 
élni fog. Vígalom legyen a’ hazában!

Az unió áll.

ARADON, máj u s 15. 1848. A’ táblabírák buktával a’ hosszadalmas sallangos beszédek 
kidivatoztak : ne csudálkozzanak tehát rajta a1 szives olvasók, hogy szárazröviden csak tények 
előadására szorítkozom. Legelőször is mint legérdekesebbről, szólok a’ nemzetőrségről. Az 
aradi nemzetőrök száma körülbelül 800-ra rúg, az eddigi 3—400-nyi önkénytesekhez a’ ma
g y a r  vadás z  polgárőrhadakat és p a t t a n t y ú s - o s z t á l y t ,  is hozzászámítván. Melly 
őrhadak közül az első az önkénytesekkel együtt apr. 30-kán, — az utóbbiak pedig folyó hó 7- 
kén tették le a’ nemzetőrségi esküt. Ne v e z e t e s  : hogy az első esküvésnél a’ bureaucraticus 
szellemű tanács saját kezeibe kivánta volna az esküt letétetni, mi azonban derék polgártársunk 
Sárosy Gyulának a’ nemzetőrök nevében tett ellenmondása következtében, általa keresztül nem 
vitethetvén, az esküt, hadi ügyvéd nemlétében, a’ parancsnoki segéd kezeibe tettük le. — N e
v e z e t e s e b b  az, hogy a’ tanács nevében önkénykedő polgármester, a1 múlt vasárnapi gya
korlat ellenére, a’ második esküvésnél kivitte : hogy az esküforma a’ magyar után, német 
nyelven tanácsbeli által olvastatott fel. L e g n e v e z e t e s e b b :  a’ múlt aprilhó 17-kén történt 
vérengzés következtében a’ minisztériumhoz küldött bizottmány kedvező válaszszal érkezett 
meg. A’ nyomozás és büntetés a’ nem sokára választandó tisztikarra bizatik. Mint halljuk, mi- 
nisteri rendelet is érkezett már ez ügyben, de a’ polgármester azt kötelességé, ellenére, kinyo
matni késlekedik. Felelősség ubi es ? Városi tisztujitásunk folyó hó 22-kére van kitűzve. Elnök 
a’ közszeretetben álló M aj sz t o ro  vic s. Polgármesterségre az alispánságról leköszönt derék 
T ö r ö k  Gá b o r  van átalános lelkesedéssel kijelölve,— boszuságára azon zugfirkásznak, ki a’ 
„Martius 15-ke“ cimü lapban ezen derék férfiúról oly gyalázólag és megvetőleg ír. Könnyű 
szűr alól akárkire ily rágalomnyilakkal lődözni, de nehéz ám oly férfiút mint ő, még gyertyá
val is találni, kinek annyi évi hivataloskodását legkisebb szenny soha nem érte A’ többi hiva
talok felett, mint látjuk, az atyafiság és komaság fog rendelkezni. Valóban leirhatlan az a’ 
nyárspolgári türelmetlenség, mely rálunk a’ nem itt születtek irányában tapasztalható. Bármi 
képessége legyen is valakinek a’ hivatalra, le  ve l e ,  ha nem itt született. Adjon isten jó na
pot ! — a’ fejetekbe jó filiszterek !

A’ forradalom nálunk is csodákat tett. A’ többek közt megbuktatta G ó c s színigazga
tót. Mi nagyon sajnáljuk őt, hogy olly jó biztosítás mellett is megbukhatott. Egyébiránt sorsát 
köszönje nejének, ki valamint a’ publicum türelmét, úgy az ő zsebét is elég vigyázatlan volt 
fenékig kiüríteni. Gócs urnák a’ szerződés értelmében jó első énekesnőt kellett volna hoznia. 
Nejét hozta, az nem kellett a’ publicumnak. Nehányszori erőszakolás után Gócsné viszszalé- 
pett : igy az opera hallgatott. A’ szerződés — bár már bizonyos feltételek mellett jövőre is 
megerősítetett — a’ publikum részéről kitört ingerültség következtében felmondatott. Jövő szín
időszakra tehát még nincs színtársaságunk. A’ választmány csődöt akart hirdetni a’ színigaz
gatóságra, de a’ törvényeket mély bölcseséggel magyarázó polgármester a’ csődhirdetés jogát 
a’ városnak tartotta fel. Egyébiránt akárki lesz színigazgatónk, reméljük: hogy T ö r ö k B é n i  
n ej é v e 1 (ezelőtt Munkácsiné) és E r d ő s n é ,  kik kitűnő játékukkal és lankadatlan szorgal
mukkal legtöbbet tettek szinügyünk dicsőségére, társaságának bizonyosan tagjai leendnek. 
Úgy legyen! PETŐ.

VESZPRÉM, május 19. Társas életünket political szinezet jellemzi; majd felzajlik az, 
majd ismét visszaszivárog rendes medrébe, a’ mint a’ napok eseményei, különösen pedig a’ bu
dapesti élet tarka változatai súlyegyenzik kedélyeink mérlegét, jelesül: ámbár mi a’ macska
zenét igen silány, elavult és gyermekies demonstratiónak tartjuk, — mindazáltal Herr von 
Lederernek gonosz merényét helyeselni sehogy sem tudjuk, sőt annak hallatára igen különösen 
éreztük a’ vért keringeni ereinkben. Uraim! ezt, vagy legalább ehez hasonlót előre is meg 
lehetett volna jósolni, miután a’ sorkatonaság , míg az alkotmányra fel nem eskedtetik , nem 
egyéb körünkben, mint egy legidegenebb elem által mozgásba hozható gépezet. Nem akarjuk 
ezúttal az összes sorkatonaság egyes egyénei fölött a’ kárhoztató Ítéletet elmondani, mert 
hisz vannak köztök olly egyének, kik a’ nemzetőrség betanításában fáradozva, a’ haza ’s pol
gártársaik iránti sympathiájokat tettleg tanúsították; mindazáltal ki merne jótállani, misze
rint ugyanazon szíves katonatiszt urak , holmi bécsi rendelmény következtében, nem fognák-e 
fegyveröket saját tanítványaik ellen fordítani ? — Igyekezzünk tehát, polgártársak! mentül- 
elöbb kivívni az t, hogy a’ sorkatonaság az alkotmányra fóleskettessék.

— Mint halljuk , szomszéd Zalamegyének Horváthonnal határos végvidékein zalai nem
zetőrség őrködik. Ez igen szép ; kötve kell hinni a’ komának.

— Tegnap 160 kocsi gyalogkatona szállíttatott városunkon keresztül , a’ horvátországi 
mozgalmak lecsillapítására. Képzeljük, miként lepik meg Jellacsicsot a’ váratlan vendégek.



— Szinte tegnap példás exeeutiónk is volt; egy apagvilkos felsőbb ítéletek nyomán vé
geztetvén ki. Reméljük, bogy ezen szigorú büntetés hatással leend azokra, kik azon boldogta- 
an véleményben sinylödtek. bog}' most már egyenlőség uralgván, sem isteni, sem emberi igaz
ság fólöttök ítéletet nem tarthat!

— Nemzetőrségünknek a’hadi gyakorlatokban kebelbeli toborzó hadnagy B u k o v s z k y  
P é t e r  úr ad oktatásokat. Köszönet a1 tisztelt férfiúnak hazafias buzgőságaért! — Színészeink 
s érkeztek Hetényi igazgatása alatt; mindazáltal — miután jelenleg a’ tettek, nem a’ képze- 
nények időszakát éljük — ez alkalommal birálgatni sem időnk , sem kedvünk nem mutatkozik.

-------— ------------  VILMÁI EDE.
MÁRAMAROS-SZIGET. május 19. Tisztelt szerkesztő úr! Bár én április 20-án felkül

dött közlésemben semmi ollyat nem Írtam, mi a' kedélyekre roszúl hathatott : mégis némely - 
lyeknek megnyugtatására szükségesnek látom megmondani nyíltan, félremagyarázbatlanul, 
őszinte lelkem szerint , mit akartam én mondani az Életképek 20-dik számában. — Mikor azt 
írtam , hogy ,,vannak emberek, kik a’ hirtelen elérohant változások fölött remegve, a’ népnek 
éhhalált ’s egyebet jövendölnek . . . .  és mégis Máramarosban illyek nem történtek ’s bizonyo
san nem is történendenek : — akkor én Máramaros népe iránt akartam tiszteletemet ’s becsülé
semet kifejezni, melly nép gondos papjaira hallgatva ’s tisztalelkü vezéreinek tanácsán járva, 
nyugalmasan várja a’ jó következést, melly ez újítástól el nem maradhat.1' Ennyi múlt levelem 
tartalma. Ki ennél többet ért alatta, túl jár az eszemen. Czélom nem lázitás . . . . . .  dicsérés
volt. Senki nem óhajtja úgy a’ békét, mint én , ki tanitványimmal már 9 év óta élek testvéri 
békében, kik közül egy sincs , ki roszamat akarná! — Mellyik pályatárs mondhatná ezt illy 
nyiltan ? — Több levelet talán testvéremhez sem irok, — maradok a’ beszéljek sorompója kö
zött. Áldás és béke a’ kerek földre! BARTÓK GÁBOR.

SÁROSPATAKRÓL. Egy dicső napot éltünk át május 28-kán ; egy napot. mellynek 
feltámadt polgári éltünk földére olly epedve várt sugárainál, szokatlan hevülettel dobogott 
fel keblünk! E’ nap a’ főiskolai ifjúsággal közel 800 főre menő nemzeti őrseregünk ünnepé
lyes fölesküvésének szent napja volt. — Szép szám 800 honvédő illy kis városból; de azon má
jas lelkesedés, melly e’ derék honfiak bátor szívókét dobogtatja, megkettőztetni látszik e’ szá- 
not is. — Öröm nézni különösen a’ már is szépen gyakorlott harczias-bátor tekintetű ifjúságot;
— csak fegyvert, oh hon, e’ lángfiuk kezébe ! — ’s mint egykor Napoleon gárdája mondá: ,,a’ 
gárda meghal, de a’ gárda meg nem adja magát“ : úgy ez is éretted harczolva éjszakkal vagy 
déllel, mindig ezt fogja menydörögni : ,,e’ sereg elhullhat, de e’ sereg meg nem adja magát!“
— Köszönet a’ hon nevében azon lelkes elöljáróknak, kik e’ szép tüzet felgyújtották; köszönet
azon két derék lelkésznek, kik szívkapó szónoklatukkal úgy a’ szószékből, mint a’ társalgási 
körökben hatalmas lángra szítani segítették azt. Csak nincs hatalmasabb fegyver a’ szónál, egye
dül az bír hatni a’ szívig, mélyen, a’ velőknek oszlásáig. TÓTH MENYHÉRT.

K o r s z e r ű  s z ó z a t  a’ v i d é k i  s z í n i g a z g a t ó k h o z .  A’ föld jelen
leg , főleg szeretett magyar hazánk egy óriási élő színpad lévén •— mellyen a’ nemzeti 
átalakulási nagyszerű jelenetek naponta, sőt óránként újabb ’s újabb szinben tűnnek föl — 
a’ politika a’ nép figyelmét annyira magára vonta, miszerint a’ vidéki színészet azon elha
tározó végponton áll, hogy egy időre meghaljon; ’s majd ha a’ bonyolódott kedélyek le
csöndesülnek, a’ forradalmi tűzben megtisztulva phoenixként újra éledjen föl.

Azért is figyelmeztetve tanácslom a’ színigazgatóknak, miszerint ne terheljék tovább 
a’ nemzetet és magukat a’ különben is gyönge vidéki színészettel, hanem oszlassák föl azt 
haladék nélkül. Most úgy sem pártolják a’ művészetet legkevésbbé is, mivel a’ figyelem 
túlterjed fölöttünk.

Veszélyes felhők tornyosulnak a’ hon egén, a’ hazának védő karokra van szüksége; 
a’ vidéki színészekből pedig egy pár száz kardot foghat, ’s az országot védheti dicsősé
gesen; miért nyomorogjunk hát: — ott a’ hon zászlója alatt három évig jobban megélhet 
a’ szinész mint a’ mostani szinpadokon — azért tehát én első kiáltom embereimnek: é 1- 
t ü n k  és  v é r ü n k  a’ h a z a  b o l d o g s á g á é r t ! ,  t a l p r a  m a g y a r  h í  a’ 
h a z a ,  i t t  a z  i d ő  m o s t  v a g y  s o h a ! ! !

Én áldozatot tettem — és ámbár körülbelül vagy 700 v. forinttal előlegezve vannak 
a’ szinészek nálam; m é g i s  m á r  f ö l o s z l a t t a m  a’ t á r s u l a t o t ,  hogy a’ népet 
neterhelje , ’s hogy egyszersmind a’ tagok a’ hazának is korszerű szolgálatot eszközölhes
senek. E’ társulattól ime mindjárt kiállhat 10—12 ügyes fiatal ember. Három év múlva, 
ismét visszatérhetni Thália oltárához diadallal a’ nemzet magasztos tapsai között. Három 
év szükséges is arra , míg minden ismét visszatér a’ nyúgodt rendes kerékvágásba. Rajta 
tehát szinigazgatótársaim! kövessétek példámat, ’s bocsássátok szét a’ népet, mellyet adós
sága köt hozzátok és az ügyhöz, — engedjétek őket kardot fogni a’ hazáért. Hiszen a’ 
mostani vidéki szinészek, többnyire alkalmatosabbak is leendnek nemzetőrnek, mint mű
vésznek. Majd aztán, ha egykor a’ ministerium a’ vidéki színészetet is elrendezendi, különös 
figyelemmel lehet azon derék szinész egyénekre, kik bátor lelküek valának nemcsak a’ 
színpadon, de az életben is karddal kezükben az ellenség szemébe tekinteni. — Miskolczon, 
május 23-án 1848. SEPSI KÁROLY, színigazgató.



Junius 4. 1848.értesítő .
Április első napjával kezdődött évnegyedes előfizetés

az

a p r i l i s - j u n i u s i  f o l y a m á r a
Budapesten 3 ft., postán küldve 4 ftjával pengőben elfogadtatik Pesten csupán
csak Länderer és Heckenast könyv-nyomdája ügyszobájában (Pesti Hírlap ki

adó-hivatalában) és minden kir. postahivatalnál.
A’ január-martiusi folyamból teljes számú példányokkal folyvást szolgálhat

Az Életképek kiadó-hivatala.

EREDETI KIADÁS!
Megjelentek az 1845 L-ik évi

e l n ö k i  rendeletnél

megerősítést nyert

- után nyomattak.

r \
A ra folio-alakban 48 kr. p. p.

„ nagy 8-adrétben 2 4  „ ..
Szükségesnek tartjuk kinyilatkoztatni, hogy nekünk minister- 

elnöki rendeletnél fogva az ez országgyűlésen hozott törvényczikkeknek 
eredeti kézirat utáni kinyomatása megengedtetvén, minden általnnk  
kiadott ’s hitelesített példányok a ’ czimlapon a ’ fennebbi 
czimerrel ’s alulirt firmánkkal vannak ellátva.

Az országgyűlési iratok kiadóhivatala Pozsonban.
Pesten kaphatók ezen törvényczikkek eredeti kiadása szabadsajtó- 

utczában szabadsajtó-udvar
Länderer és Heckenastnál,,







A’ MARCZIUSI IFJÚSÁG.

i .

H azánk több vidékein keserű kifakadások történnek a’ pesti fiatalság el
len. Zavargás és rendtörésről vádolnak bennünket. A’ mint magasztalják 
a’ marcziusi napokat : úgy kárhoztatják a’ pestieknek minden utóbbi lé
péseit.

E’ két korszakot én is meg akarom egymástól különböztetni. Mar- 
cziusban zászlót ragadánk nemzeti önállásunk kivívásáért, ’s e’ törekvés
ben vezérszerepet játszott a’ pesti ifjúság. — Utóbb, a’ magyar felelős 
kormány szemeláttára csak egyes kitörések történtek. Ezek csak utóhang
jai az előbbi mozgalomnak.

A’ romboló vihart egy intéssel le nem lehet csillapítani. A’ nyargaló 
szelet nem egy könnyen lehet visszaerőszakolni Aeolus barlangjaiba!

így történt ez a’ pestiek felizgatott kedélyével is.
’S mi természetesebb, mint hogy az ifjúság legtovább ringatódzott 

a’ lelkesültség szép mámorában ? Az ifjú kebel szent oltára az öröktűz
nek. Ez kiolthatlan lánggal lobog mindenkor. — Csoda-e, hogy ezen ifjak 
nemzetünk gyökeres átalakitását óhajtották, még pedig rögtön, haladék
talanul? . . .

Az idő nem vár, nem kérd senkit. Sebes szárnyakkal repül felet
tünk. — Mi Európa drága pillanatait nem akartuk elszakasztani. A’ per- 
ezekben évtizedeket kelle keresztül élni!

A’ marcziusi ifjak fődicsősége az, hogy kebleikben meg vannak érve 
a’ szabadságeszmék. Sőt azt hitték, miszerint eljött az idő, mellyben az 
igazság eszméi megtestesüljenek . . . .

II.
A’ marcziusiak felizgaták halálos nyugalmából a’ népet hogy akar

jon és követeljen.
45
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Rést kellett törni, hogy a’ hegyi sziklák közé zárt tó szabad hullá
mokban hömpölyögjön le a’ jólét kies völgyeibe.

De találkoztak olly sötét lelküek, kik a’ zajgó néphullámokat szent- 
ségtelen czélokra használták fel.

Ok malmot épitének a’ nép folyamára, hogy a’ hullámok hajtsák 
malomkerekeiket. Ök a’ tömeget vak eszközül használták fel. ’S történtek 
véres botrányok. Egyik osztály a’ másikat üldözé.

Oka-e ennek a’ marcziusi ifjúság?
Semmi tisztább fénynyel nem bír, mint a’ nap.
És e’ nap mégis f o g y a t k o z á s t  szenved.
Az irigy hold fekete árnyékot borít rá és fénye elhomályosul.
A’ marcziusi mozgalmakra illy sötét árnyként borul néhány sötét 

botrány: de ez a’ marcziusiak tiszta lelkiiletét nem homályosítja meg.

III.

A’ középponti ifjúság egyetlenegy hibát követett el.
Tovább akart menni a’ tények mezején, mint mennyire nemzetünk 

el volt készülve.
Elejénte országos rokonszenvvel csatlakozott hozzánk a’ hon minden 

vidéke. Pest lön a’ nép vezérlobogója. Mindnyájan lépteinkre figyeltek ’s 
híven követének bennünket.

De a’ pesti ifjúság a’ vezérszerepben messze előhaladott. A’ sereg 
nem bírta őt követni. Elvesztette a’ láthatárról.

így szakadt el egymástól a’ pesti ifjúság és a’ nemzet.

IV.

Az ifjúság magára Ion hagyatva.
A’ pesti polgárság elszakadt tőle.
A’ nemzet tovább menni nem akart.
Sokan mondák, miszerint: ,,a’ felelős ministerium tenger, ’s ezt bírva, 

bírjuk a’ halakat is, mellyek után sovárgunk“ ..........
A’ forradalom ifjú pártja rögtön akart sokat, mindent. Mert a’ ha

zát féltette.
’S ki rójja fel nekünk bűnül e’ szenvedélyt, a’ honszeretet magasz

tos szenvedélyét?

V.

Azonban a’ vészharang megkondult.
„Külellenség fenyegeti a' hont! Árulókat ápol kebelén Hunnia föl

de!“ e’ rémes szavak hangzottak hozzánk.
’S az illy szavak rögtöni egyesülést parancsolnak. Veszély idején a’ 

nemzet erejének meg nem kell szakadni. — Mikor Francziaországot kül-
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ellenség fenyegette a’ nagy forradalomkor: egybeolvadt minden jó honfi, 
és kötelességét teljesítette.

Tudta ezt a’ pesti ifjúság is.
’S kész volt mindent tenni, mit a’ rideg körülmények parancsoltak.
Mert minden pártkérdésen felül áll e’ magasztos szó: n e m z e t- 

e g y s é g !
Ha mi egymás között birkóznánk : ellenségeink kaczagnának ’s bá

torságot nyernének.
Megosztatlan ridegséggel kell állnunk, mint a’ sziklaszál.
Véleménykülönbség lehet, de pártoskodásnak lenni nem szabad!

VI.
A’ pesti ifjúságnak önáldozattal kellett minden szerepről lemondani.
Kicsavarták kezéből a’ nemzetőri fegyvert.
Pedig az ifjúság új fegyverek kiosztását várta és sürgeté a’ ministe- 

riumnál.
Az egyetemi ifjúságnak nem engedtetett meg önálló sereg alkotása. 

Sőt maga az ifjúság is szétbocsáttatott.
Voltak gyanakodók, kik azt mondák, miszerint: „az egyetemi ifjak 

azért oszlattak szét, hogy haljon ki kebleikből a’ m a r c z i u s i  n a 
p o k  d i a d a l  é r z e t e ,  ’s térjenek vissza a’köznapiság szokott med
rébe“ . . . .

De azért az ifjúság ezt is megtevé. Szétoszlott. „Legyen meg a’ te 
akaratod! — így szólt a’ ministeriumhoz — mi nem tanulunk és nem vi
selünk fegyvert, ha ezt kivánja a’ n e m z e t  e g y s é g e . “

’S ezen ifjúságot nevezitek ti rakonczátlannak, rendzavarénak, lázi
tónak ?

Ez létévé a’ fegyvert, mellyet nem isten kegyéből nyert, hanem 
maga ragadott meg a’ forradalom napjain. Ez szét hagyta magát szóratni 
az egész hazában, ’s lemondott középponti szerepéről. Pedig a’ történet 
azt tanítja, hogy a’ hatalommal birók nehezen tudnak attól megválni.

VII.
A’ magyar ifjúság önmegtagadással bír.
A’ bécsi tanulók nagyszerű művei által sem engedé magát új forra

dalmi mozgalmakra vezettetni.
’S ez által mutatá meg, hogy lelkesedését mérsékelni is tudja, mi

dőn ezt kivánja a’ nemzetegység. ’S ezért ne vádoljátok túlságról ezen ifjú
ságot.

Ez csak a’ marcziusi napokban emlegette a’ legvégsőket, akkor ké
szült minden lehetséges esetre.

’S ne felejtsétek, hogy a’ szélsőség, mellyre ez ifjúság vetemült, 
csak dicsőségére válik.

4 5 *
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Hibája abban áll, hogy tovább fejtegette a’ szabadság eszméit, mint 
nemzetünknek bármelly forradalmi mozgalmában történt.

Dugovics Titusz felment a’ belgrádi torony tetejére. Azt vélte, hogy 
sokan fogják őt követni. — Senki utána nem lépett bajtársai közül a’ kes
keny faltetőre.

De épen ez az ő dicsősége. Onnan lebukni is magasztos!
Hlyen volt nálunk a’ republicánus párt helyzete!
Ne gúnyoljátok ezeket; mert ők öndicsőségök martyrjai!

VIII.

A’ pesti forradalom merészebbjei ezen alternatívát vallották: „vagy 
vér nélkül felelős ministerium a’ király mellé: vagy ha vért kell ontani, 
ez folyjon a’ respublicaért.“ — Az előbbi teljesült.

A’ második csak egy terroristicus eszme, melly Damocles kardja
ként függött a’ bécsi bureaucrátia hatalombitorlói felett!

’S azért vidéki atyánkfiái! miért ijedtek el olly iszonyúan ezen egy 
szótól?

Szilágyi Mihály Mátyás királylyá választásakor akasztófát állított a’ 
Rákosra. Ezt azért teve, hogy a’ honárulókat megrettentse. És Mátyás 
királylyá Ion választva . . . .

IX.

’S ha kérditek, mit tesz most a’ marcziusi fiatalság ? elmondom.
Az egyik rész bureauba ment, ’s részt vesz a’ honkormánylat 

ügyeiben.
A’ másik rész visszatért előbbi életfoglalkozásához, ’s a’ kedvezőbb 

időkre vár.
A’ harmadik rész a’ hadi nemzetőrök közé állott, ’s az uj seregbe 

átvivé a’ szabadságszeretet magas szellemét. Ezek vagy győzni fognak, 
vagy az első ágyuk előtt halomra hullani. A’ hány kebel, annyi isten, 
annyi meggyőződés. Ezeket keblök szent érzelme lelkesíti. Ezek nem élő 
gépek lesznek: hanem a’ szabadság oroszlányhősei. A’ marcziusi napok 
alatt fővárosunkban nem találtak ellenséget, most mennek a’ harczmezőre, 
’s ott keresik azt.

Az ifjúság negyedik része szétoszlott az egész hazában. Ezek hir
detik országszerte az igazság szavait. Mind megannyi apostola a’ szabad
ságnak. — Krisztusnak 12 apostola volt, ’s ezek elterjeszték szavait az 
egész világon: a’ középponti ifjúság is így fogja terjeszteni hazánkban a’ 
m á r c z i u s i  e l v e k e t . — Az elvetett mag előbb-utóbb meg fogja te
remni gyümölcseit.

A’ marcziusi ifjúság tehát Pesten többé öszpontositva nincs.
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Menjünk a’ forradalmi csarnokba, ’s alig találunk közölök egyet- 
kettőt. Mind idegen arcz, mind uj ember, a’ kivel itt most találkozunk.

X.
A’ pesti ifjúság azt teve, mit tőle idő és körülmény követeltek.
S a’ vidéki honfiak mégis olly óriásilag félreértenek bennünket. 
Krisztus az igazságot hirdeté, ’s a’ nép egy része őt megfeszítette!
De eljött a tisztább felfogású kor...............
Talán nálunk is eljövend.

XI.
Ne vitatkozzunk e’ kérdés felett: ki adott a’ népnek szabad földet 

és jogot ? "') — El fogja ezt mondani a’ história, se nem Európa szelleme 
se nem Pozsony, se nem Pest : hanem mind a’ három összevéve.

Francziaországban az augustus 4-iki éjen (1789.) lemondott az aris-
tocratia minden előjogairól.................Miért? mert hirül jött hozzá Ver-
saille-ba, miszerint a’ nép a’ várakat megrohanta, ’s a' fóldesurak ellen 
dühöng............

És nálunk?
Itt is megtörtént, a’ minek történni kellett.
Nemzetünk mozgalma egy órához hasonlított, mint egy barátom el- 

ménczen jegyzé meg.
Az óra kerekei Pozsonban voltak az országgyűlésen, de nem igen 

akartak forogni.
Rugóra volt szükség, melly a’ kerekeket gyors mozgásba hozza. ’S 

e’ rugó volt a’ pesti forradalom.
Ekkor a’ kerekek gyorsán és sebesen kezdtek forogni............
Az óramutató Bécsbe nyult, ’s a’ Metternich politikájának végper- 

czeire mutatott.
Az óra ütött 300 éves hallgatás után, ’s ez Ion a’ bécsi cabinet halál- 

harangja.
Most még közel állunk az eseményekhez. Ne vizsgáljuk mindennek 

kutforrását. De jegyezzük a’ tényeket. A’ történet komoly múzsája 
ítélni fog.

XII.
Pest Magyarországnak szíve. Érzelmei által hat ki az egész hazára. 

Attól függ minden , váljon ezen érzelmek viszliangra találnak-e az or
szágban ?

*) A’ Budapesti híradó dictátorilag ki akarja mondani : kié az 1818. törvé
nyek dicsősége, ő, ezen elvek bérlett ellensége, most részt akar venni az eredmény 
dicsőségében. Báránybőrbe öltözött farkas!
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A’ pesti nép marcziusban a’ tactust véré, ’s intéseire az egész hon
figyelt.

Utóbb a’ vidék a’ pesti mozgalmakat megsokallá, ’s ellene kezdett 
n)Tilatkozni. Ez szabott határt a’ mozgalmaknak. — Azóta mi borzasztóan 
nyugodtak vagyunk.

Nincs közöttünk Ledru-Rollin, ki az utczát akarná a’ parlament 
ellen vezetni. Nincs Barbés, ki a’ népet eszközül használná fel saját hiú
sága kielégítésére. Nálunk a’ csoportozatok is eltiltvák. „Nekünk rend 
kell!“ ezt kiáltja Kossuth, ezt kivánják a’ veszély nehéz perczei, ezt 
óhajtja a’ polgárság, ezt követeli a’ vidék. — ’S azért mi borzasztóan nyu
godtak vagyunk !

X III.

Az iijuság többé jelenleg egy forradalmi lépést sem fog tenni. — 
Mindennek meg van a’ maga ideje.

Csak egyet akarunk: A’ vélemény szabad nyilatkozatát.
Ki ezt gátolná, az gyanúba fogna esni azonnal.
Aesop meséjében a’ szolgálók megölték a’ kakast, hogy ez ne kuku- 

rikoljon, ne költse fel őket, hanem szabadon a l h a s s a n a k .
A’ kakas nem költé őket fel: de felriasztá az öreg asszony, kinél 

laktak, ’s kisérteti hangjával már éjfélkor fellármázta őket.
Ha mi barátaink-, honfitársainktól nem akarunk ébresztő szót hal

lani: majd füleinkbe dörgi az ellenség. — De akkor már talán késő lesz!
VASVÁRI PÁL.

AZ UTÓSÓ ZRÍNYI.

Lobkovitz, a’ zsarnok, ki lemészároltatta Bécs-Ujvárosban Fran- 
gepant és Zrinyit, Bécsbeu Nádasdyt, ’s ki mély börtönbe lökette Szécsy 
Máriát, AVesselényi nádor özvegyét, nem eléglette e’ kegyetlenséget, az 
ártatlan szabadsághős apák, még ártatlanabb gyermekeinek is lakolni 
kellett, nemcsak ősi javaiktól fosztattak meg ők, hanem elvesztették ne- 
vöket is, •— fejedelmi parancs adatott ki, hogy Kreutzbergeknek hivas
sanak a’ Nádasdyak, ’s hogy atyja egy szolgája után Gadénak neveztes
sék az ifjú Zrinyi Boldizsár.

Nádasdy kis gyermekei nem érezték annyira a’ csapást, ők még nem 
voltak képesek felfogni a’ veszteség egész nagyságát, ámde igen Zrinyi 
Boldizsár, ki nemcsak nevét, nemcsak birtokait veszté el, hanem meg
osztatott a’ hölgytől is, kit körülkarolt első szerelme óriási hevével.

E’ hölgy Wesselényi Mária, a’ nádor árvája volt. Gyönyörű szűz — 
mint a’ krónikák mondják — akkor majdnem a’ legszebb hölgy az egész 
magyar hazában, mellynek ifjai egytől egyig irigylék Zrinyi Boldizsárt,
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amint eljegyeztetek vele a’ leirhatlan báju szűz, kit születése óta neki szán
tak szülői.

Az eljegyzés szinte akkor történt Murány várban, midőn Rákóczy 
szerencsés arájává tévé a’ szép és férfias lelkű bánleány Zrínyi Ilonát, a’ 
megtörhetlen jellemű magyar amazont, kinek szerelme két férfiút lelkesí
tett föl a’ szabadságharczra, ki két férfiú keblében lobogtatta fel ama ne
mes lángot, mellynél dicsőbb nem fejlődhet ki az emberi kebelben, a’ 
minden áldozatra kész, a’ minden önzéstől ment magasztos szabadságsze- 
retetet.

Igen, a’ Zrínyi és Wesselényi hölgyek jegyeztettek el. Ilona azon
nal követte férjét, mert esküvő is követte az eljegyzést, de az ifjabb sze
relmeseknél még egy évre halasztatott el a’ papi áldás.

Milly csalékonyak az emberi szív álmai! a’ sors szeszélye ádázul ül
dözi a’ halandót, ’s reményeket adván csak, vonja meg el tőle a’ valót, 
mellyet gyakran olly közel fekvőnek hisz a’ boldogság eloérzetében elme
rült szív. ’S milly keserű, milly leirhatlanul keserű illyenkor a’ csalódás.

A’ deli bánfi ’s a’ bájdús nádorleány a’ szerelmi éden előküszöbén áll
tak már képzetükben, mert hisz csak néhány hónak kellett még csak le
folyni, hogy elérkezzék a’ nap, mellyen örökké egymásé leendnek.

Boldizsár be volt avatva apja tervébe, ámde hasonlólag mint szülői 
's ezek baráti, ő is kétségtelennek tartá a’ sikert. — Nem kételkedett ő, 
hogy rövidleg eljegyzése ünnepe után meg fog ületni a’ nemzet felszaba
dulásának nagy ünnepe is, ’s hogy nemsokára elvezetheti bájdús nejét 
ama nagyszerű ünnepélyhez, mellyen vigadva riadozand a’ nemzet, el
végre biztosítva látván alkotmányos szabadságát, melly helyett eddig nyo- 
morú rabszolgai alávetéssel kellett megelégedni a’ magyarnak. Ennek fe
jedelme Leopold zsarnoki önkénynyel küldözte szerte a’ német hóhérokat, 
hogy bárd ’s ágyúk által rettentsék meg ’s nyomják el a’ nemzetet, melly- 
nek jogai, esküje daczára sem érhete a’ Lobkowitz ’s a’ jezsuiták ál
tal vezérlett császár jó véget.

A’ nemzet, mellyre minduntalan új hóhér uszíttatott, ’s mellynek 
földét ölni kész német zsoldosok lepték el, egy ideig kénytelen volt tűrni; 
ámde akkor, midőn megtörténtek a’ reményleni hagyó előkészüle
tek, végső kétségbeeséssel készült az eldöntő lépésre, mellynek sikerét, 
mint mondám, reményiette az ifjú Zrínyi is.

De más volt megirva a’ sors könyvében, az Ulászló korában elköve
tett rettenetes vétkekért nem lakolt még eléggé a’ magyar nemzet,— nem 
akarta még azt szabaddá tenni a’ Nemesis, melly jót és gonoszt egyiránt 
büntetve az ősök vétkeiért, lehetetlenné tette a’ reménylett sikert.

Tsolich elárulta az összeesküttek tervét, ’s megtörtént az érintett 
csapás, melly nemcsak atyjától fosztá meg Boldizsárt, hanem szerelmi üd
vétől is. — A’ deli bánfi egyszerre fogatott el atyjával, ’s Szécsy Máriával 
együtt hurczolták Bécsbe az ártatlan nádor árváját is.—A’zsarnoki önkény 
szolgáinak egyike Hocher már rég imádta titokban Wesselényi Máriát, ’s 
a’ gazember, ki fölötte fontos szolgálatokat tőn Lobkovitznak ’s a’ csá
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szárnak, most azt kérte jutalmúl, hogy hozzá kényszeríttessék a’ bájgaz
dag Wesselényi hölgy.

A’ magyarnak csak egyetlen pártfogója sem volt Bécsben. Kihez fo
lyamodott volna hát a’ kétségbeesett ifjú, ha mindjárt nem volt volna is 
elzárva a’ klosterneuburgi várban, honnan a’ legnagyobb keservvel tekin
tett ama zárda felé, mellynek sötét falai közé volt zárva báj dús kedvese?

’S hol van toll, melly leirná ennek kétségbeesését és fájdalmát ama 
perez óta, mellyben anyától, ’s kedvesétől elszakittatva élt a’ zárda sötét 
falai közt? Voltak perczei, hol véget akart vetni éltének, ámde a’ remény, 
hogy talán még van lehetőség egyesülhetni imádott kedvesével, előállt 
az eldöntő perezben, a' tőr kiesett kezéből, ’s a’ szív, mellyet azzal, mi nél
kül élni nem akart, kecsegtetett a’ csalóka nemtő, hajlandó volt elhinni, 
hogy könyörül rajta az ég, ’s hogy a’ mindenható lény, kihez naponként 
órákig imádkozott, nem engedi meg, hogy megfosztassék az üdvtől, melly- 
hez élte minden boldogságát köti, melly nélkül nem akart, nem tudott 
volna élni.

Naponta esdeklett ’s rimánkodott ő a’ zárdafonökné előtt , hogy 
szerezzen néki alkalmat eljuthatni a’ császárné elejbe; sokat hallott ő 
Eleonora kegyes szívéről, ’s azt hitte, hogy ha lábai elejbe borulhat, meg
lágyíthatja keblét ’s védőnét, pártolónét lel benne; az apátnő lehetetlen
nek mondá ennek kieszközlését, ámde elvégre megigérte, hogy a’ császárné 
kezei közé juttatja esdeklő levelét.

Ennek soraiba önté Mária szíve egész keservét ’s kétségbeesve kérte 
a’ császárnét, hogy adja őt vissza kedvesének, — a’ szegény hölgy azon 
reménynyel ringatta magát, hogy könyörülni fog rajta Leopold neje, ámde 
csak hamar az ellenkező felöl győződhetett meg. — Eleonora nagylelkű
ségéről sokat beszéltek a’ zárdái hölgyek, ámde ezek németek voltak, 
Mária pedig magyar, gyermeke azon fajnak, melly számára nem létezett 
kegyelem ’s könyörület a’ császári udvarnál, hol csak akkor örültek iga
zán, midőn hire jött, hogy itt vagy amott ismét győzött, vagy mészárol- 
tatott valamelly német vezér, avagy biztos.

Eleonora császárné elolvasta Mária kérelemlevelét, de hidegen ’s 
megindulás nélkül dobta el, — szíve nem indult meg, mert hisz Wesse
lényi leánya volt az, ki kínjait tolmácsolta előtte. „Nevetséges nyaval- 
gásl“ mondá a’ spanyol nő, udvarhölgyéhez, czipeljék csak az oltárhoz, 
majd elfelejti kedvesét, kiért most halni készül; csak az kellene még, hogy 
összeházasitassék a’ két pártos poronty, gyönyörű gyermekeik lennének; 
a’ leány menjen német híveink egyikéhez — bár félünk, hogy a’leghivebb 
fajt is megrontja a’ gonosz vérkeverék.

Míg a’ császárné mit sem törődött Mária keservével, ez remegés ’s 
remény közt tölté napjait a’ zárda falai közt, igen, a’ kétségbeejtő helyzet 
közepette is lelt még némi reményt a’ szenvedő hölgy: — annak követ
keztében, hogy Hocher, kinek el kellett volna már érkeznie, még sem jött 
vagy küldött érte, azzal kecsegtette magát a’ szerencsétlen hölgy, hogy 
sikerült meglágyítania Eleonora keblét ‘s hogy ez egyelőre megsemmi-
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sitvén a’ tervet, melly szerint Hocherhez volt kényszeritendő, azon műkö
dik, hogy saját ’s atyja minden ellenségei daczára egyesíthesse őt a’ sze
retett ifjúval.

Tudván, milly hatalmas a’ bécsi gaz párt, természetesnek találta, 
hogy maga a’ császárné sem érhet sikert, ’s keblének vigaszt nyújtó re
ménybe kapaszkodva iparkodott legyőzni a’ minduntalan újra éledő reme
gést, melly ellentétben azzal, a’ mivel a’ remény kecsegtette, állitá eleibe 
a’ legsötétebb képeket.

Szegény hölgy ő nem tudta a’ valót, ő mégis boldogabb volt, mint 
Boldizsár, ki meg volt győződve, hogy ha csak nem tesz csodát az ég, 
alig lehet reménye valaha bírhatni szíve imádott kedvesét, — a’ bánfi 
tudta, hogy a’ császárné hideg maradt kedvese panaszára, ’s tudta azt is, 
hogy csak azért hagyatik olly soká a’ zárdában Mária, mert nemcsak Lob- 
kovitz kegyencze, hanem mások is vágytak kezére, ’s hogy hosszas czi- 
vódás után Leopold egy spanyol kegyenczének igértetett oda a’ hölgy — 
ámde e’ kegyencz koros nejének kellett előbb meghalni, ’s ez volt az 
ok, hogy olly soká hagyatott a’ zárdában a’ nádor árvája.

Boldizsár egyáltaljában a’ legszerencsétlenebb halandók egyike 
volt; — azokat, a’ kik közt élt, atyja gyilkosaiként tekinté; gyűlöletet, en
gesztelhetetlen gyűlöletet táplált keblében az egész udvari nép ellen, 
melly argusszemü kémek által vétetve körül, őrizve voltak minden léptei; 
a’ szökés lehetetlen lett volna, ámde nem is gondolt erre az ifjú, mert hisz 
az eltávozott örökre elveszítette volna a’ reményt, valaha bírhatni kedvesét, 
míg így legalább a’ remény egy, habár fölötte halavány sugara mosoly
gott felé.

A’ sors úgy akarta, hogy megismerkedjék Pater Rumellel, a’ csá
szárné gyóntató atyjával. E’ férfiú megkedvelte a’ szerencsétlen ifjút ’s 
mert maga is szerelmi szerenesétlenség által űzetett a’ zárdába, megindult 
fájdalmain, ’s megígérte, hogy el fog mindent követni, hogy elérhesse az 
ifjú azt, a’ mit szíve óhajtott.

Bármilly hatalmas volt is a’ császár gyóntató atyja, mégis ő maga 
sem merte bizton reményleni, hogy sikerülend néki kívánni azt, hogy a’ 
Leopold kegyenczének ígért hölgy keze oda adassék a’ lefejezett bán 
fijának. — Csodának, a’ császár szívét egészen megváltoztató, ’s a’ feje
delem körözetét lényegesen általakitó csodának kellett volna történni, 
hogy sikert vívhasson ki maga a’ hatalmas gyóntató atya is, ámde mégis 
voltak perczek, mellyekben hajlandó leve elhinni Boldizsár, hogy talán 
mégis sikerülend a’ papnak, karjai közé juttatni az imádott hölgyet, kinek 
elválasztásuk óta csak egyetlen izenetet sem küldhetett a’ száz, meg száz 
kémek által őrzött bánfi, ki azonban tökéletesen meg volt győződve, hogy 
inkább tőrt döfend szívébe Wesselényi Mária, mintsem kívüle máshoz 
menjen férjhez.

’S valóban el volt erre tökélve a’ bájdús szűz, ki időközben Grätzbe 
tétetett által. — A’ mint eltávozott szép kedvese, nem gyanitá Boldizsár,
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hogy ő is nem sokára Grätz lakója leend, csakhogy milly lakás várt ott 
reá, — a’ legmélyebb, a’ legiszonyúbb sötét börtön.

Igen, csakhamar a’ tömlöcz mélyébe löketett Zrínyi. — Igaz, ő lelke 
mélyéből gyűlölte, és ha ezt nem teszi, aljas gazember lett volna — a’ 
császárt ’s az egész udvari kamarillát; igaz, el volt tökélve, azonnal mihelyt 
szabad lehet, — ha csak esküvel nem köteleztetik ellenkezőre, — azok 
soraiba lépni, a’ kik a’ nemzet eltiprott szabadsága visszaszerzéséért ví- 
vandnak, ámde azért nem követte el az aljas árulást, mellyet reá fogtak 
gaz lelkű ellenei.

Tudjuk, hogy a’ nagyvezér diadalmasan nyomult Bécs alá, ’s hogy 
a császár, ki csak mészárlási parancsokat tudott adni, de maga mond- 
hatatlanúl gyáva volt, — a’ helyett hogy a’ várost, ’s — mert ennek sor
sától függött minden — a’ birodalmát is védő sereg élére állt volna, gyáván 
megfutamodott, a’ mint a’ vezér Bécs felé közelgett.

Zrínyinek követnie kellett, ’s a’ futás közben egy éji állomáson 
portyázó törökök közelendnek a’ lak felé, hol remegve lappangót a’gyáva 
császár; ki csak egy pár jókori intésének köszönheté, hogy nem lett 
fogolylyá.

’S ezen alkalmat ragadták meg Zrínyi Boldizsár ellenei, nevezetesen 
azon spanyol, kinek Mária keze ígérve volt, ’s ki időközben megtudván, 
hogy Rumel védi a’ szerelmes párt — félt, hogy mégis elragadtatnék előle 
a’ bájdús hölgy, ’s ez okból most a’ hóhér bárdja alá akarta juttatni 
Boldizsárt.

A’ gaz lelkű spanyol, fel tudta magát találni, az ördög tervet sugalt 
néki a’ bánfi megnyugtatására; a’ zavar közepette beszélt Zrínyi lovászá
val, ki szinte, mint az ifjú egy más szolgája, már régóta zsoldjában állt.

A’ czudar cseléd kész volt reá állni arra a’ mit a’ spanyol kívánt, 's 
mire helyre állt a’ rend ’s veszélyen kivül volt, a’ császár eltűnt, ’s most 
elő állt az ármánykodó, ’s azzal vádiá Zrínyit, hogy az elküldte lovászát 
’s csábbal hivatta elő a’ török csapatot.

A’ másik cseléd esküvel erősité, hogy hallotta, midőn a’ törökökhöz 
küldötte lovászát Zrínyi, — hasztalan volt ennek minden mentsége, Leo
pold elleneinek h itt, a’ németek mind ellene nyilatkoztak, ’s a’ főtisztek 
egyike parancsot kapott, hogy fogolyként kisérjék Grätzbe.

A’ mint a’ császár visszatért Bécsbe, mindent elkövetett a’ derék 
Rummel, hogy megmenthesse az ifjút, kit ártatlannak hitt. A’ fejedelmi 
gyóntatóatya a’ vallás hatalmát használta, ’s nem nyugodott, míg be nem 
vallotta a’ hamis bizonyságot tett cseléd, hogy hamis esküt tőn.

De ez sem használt. Leopold annyira gyűlölte Zrínyi fiát, hogy haj
landó volt elhinni, a’ mit körözete mondott, hogy t. i. Rummel bírta ha
mis tanutételre a’ cselédet, csak hogy megmenthesse a’ kedvelt ifjút. Bár- 
milly volt is egyébként a’ derék pap tekintélye, most nem vívhatott ki si
kert. Leopold a’ gyűlölet ’s ármány sugallatát követte ’s halálra Ítélte az 
utósó Zrínyit.
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’S e’ hír legszebb reményekből riasztá föl Wesselényi Máriát. Ö né
hány nap éta gyönyörű álmákban ringatta magát. Az új zárdafőnökné — 
egy olasz gróf özvegye — megszánta keservét, ’s mert ezt, mivel fia Bécs- 
ben tiszt volt, tehette, megigérte, hogy megszökteti Boldizsárt, bár- 
milly szigorúan őrzik is Becsben, ’s hogy ez meglevén, átadja neki 
Máriát.

Ez kétségtelennek tartá elvégre szíve üdvét, ’s a’ boldogságtól 
túláradozó kebellel várta a’ napot, mellyben elérkezend imádott kedvese, 
’s most híre jött, hogy halálra van Ítélve ’s hogy engesztelhetetlen a’ 
császár.

E’ hír megrepeszté Wesselényi Mária szivét.
’S míg ő a’ zárda sötét sírboltjába tétetett, élő halott lön az utósó 

Zrínyi is. — Leopold mást gondolt, — nem fejeztette le, mert tudván, 
mennyi oka van őt gyűlölni a’ magyarnak, Eszterházy tanácsára életben 
hagyá, hogy, ha tán úgy kívánná a’ szükség, szabaddá tétele által né
hányat részére vonhasson rokonai közül.

Erre soká nem kínálkozott alkalom, mert már ekkor meg volt bukva 
Tököli’s kivándorlott a’ hazából, ’s mire Rákóczy, Zrínyi Bona fia, lé
pett föl a’ nemzeti szabadság bajnokaként, czélszerűbbnek vélte Leopold 
elhallgatni, hogy él még a’ holtnak vélt utósó Zrínyi.

Az őrültet nem merte előállítani, mert hisz e’ látvány csak még in
kább felingerelte volna Bona fiát; — igen, Zrínyi Boldizsár, a’ nagy csa
lád utósó fisarjarjadéka, az ártatlanul lefejezett szabadsághős ártatlanul 
kínzott fia, megtudd börtönében, hogy meghalt Mária, mert megüzen- 
tette ezt néki a’ kínjait növelni akaró spanyol.

’S ő, kit annyi csapás sújtott, ki elveszté mindenét, kinek számára 
nem mosolygott semmi remény , ki előtt azon borzasztó tudat állt, hogy 
a' börtön sötét falai közt kell eltöltenie életét, — elveszté istene legszebb 
adományát, az ész világát *)."

Krónikáink szerint borzasztók voltak az átkok, mellyeket elleneire 
’s azok utódjaira kiáltott őrültségében, ’s a’ Nemesis fóljegyzé átkait, ’s 
jőni kell egy olly időnek, midőn meg lesz boszúlva ennyi gazság.

A’ Ketzerek, Zrínyi, Nádasdy,Frangepán ’s más lemészároltattaknak 
lelkei vádlóként állnak a’ trón körül, ’s igazságos-e az isten, ha nem ad 
végtére elégtételt, ha nem sújtja le elvégre büntető villámát.

REMELLAY GUSZTÁV.

KEMÉNY SZÉL FÚJ____
Kemény szél fúj, lángra kap a’ szikra, 
Vigyázzatok a’ házaitokra,
Hátha mire a’ nap lehanyatlik,
Tűzben állunk már tetőt Lil talpig.

"RFessler, Bronikovszky stb.
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Édes hazám, régi magyar nemzet, 
Alszik-e csak a’ vitézség benned,
Vagy apáink halálával elhalt?
Illik-e még oldaladra a’ kard ?

Magyar nemzet, ha rád kerül a’ sor, 
Lészsz-e megint, a’ mi voltál egykor ? 
Olly hatalmas harczos, ki szemével 
Jobban ölt, mint más a’ fegyverével!

A ’ világot védtük hajdanában 
A ’ tatár és a’ török világban;
Váljon most, ha eljön a’ nagy munka, 
Megbírjuk-e védni minmagunkat?

Oh magyarok istene, add jelit,
Ha a’ kenyértörés elközelit,
Hogy az égben uralkodói még te 
A ’ magad ’s néped dicsőségére!

PETŐFI SÁNDOR.

A’ GYÁVA FAJ, A’ TÖRPE LELKEK
A ’ gyáva faj, a’ törpe lelkek,
Kik nem szégyenük magokat 
Sápadni, ha kezemben a’ lant 
Egy-egy merészebb hangot ad,
Ha a’ közelgető viharnak 
Megérint hírmondó szele,
’S dalom, mint fölkapott madár, a’
Földről magasra száll vele.

A ’ vész csak készülőben van még,
És nem szakít le egyebet,
Mint ajkamról egy-egy hangos szót,
A’ fákról egy-egy levelet ;
Hah, majd ha minden erejével 
Fog dúlni és tivölteni,
’S szivem mélyét forgatja föl ’s a 
F át gyökerestül tépi k i !

Mit mondotok, mit tesztek akkor,
Pia a’ világnak sarkai 
Földindulástul, mennydörgéstíil 
Tőből meg fognak ingani,
H a összevesz, mint négy vadállat,
És pusztít mind a’ négy elem,
’S én vérbe mártott lantomat majd 
Véres kezekkel pengetem ?

PETŐFI SÁNDOR.
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H O L L E S Z Ü N K  K É T  É V  M Ú L V A ?
V A G Y

HÁROM EXCOLLEGA SIB E R IÁ B A N .
(F olytatás.)

Ez alatt Vahotné és Xádaskayné Samojed divat szerint egymást fiilön* 
csókolás által üdvözölve, ültek az ablak alá, melly vékony halhártyával volt 
üveg helyett beragasztva, ’s mindig mélyebben merülének azon fontos tkema 
fölötti értekezésbe: váljon a’ lapponiai asszonyok kopfpnttza szebb-e, melly 
tömérdek marhafaggyúból készül, vagy a’ finn dám áké, kik fésű helyett egy 
egész jávorszarvas ágabogát hordják?

Egyik kuczkóban pedig két kis gömbölyű fejű angyalka guggolt, kik egy 
ábéczéböl egymást muszkabetükre taníták.

Áss. Baki. AVjedi. Glagol. Dobró. Giehst. Sivere. Szemlja. lse. Kako. 
Ljudi. Müszléte. Xass. On. Pokoj. Rzü. Szlovo. Tverdo. Uhuj. Fért. Chrics. Züh. 
Tserv.

E z e k  a z  o r o s z  a l p h a b e t  b e t ű i .
Nehezen ment szegény magyar nyelvecskéiknek ez isten tagadó pronun- 

ciatiókon keresztülbotorkálni, ’s úgy meg sírtak az ártatlanok bánatukban, mint
ha kav icson kellett volna mezítláb sétálniok.

Hát még mikor a’ s a m o j e d  á b é c z é r e  került a’ so r!
Olaf. Behehe. Gomhal. Doladha. He. Tahin. Sain. Cheth. Theth. Jnjnd. 

Kopp. Lomad. Műm. Xum. Szemcath. Eee. Pkle. Zodje. Kufu. Ristyi. Sinme. 
Thanj.

írásjegyek: Petocho. Revoczo. Chevoczo. Sekofo. Eczoezo. Gyiczoczo!
Hogy a’ kakas csípje meg, de szép!
De hát mit csináljon az ember? ha egyszer muszkák és tatárok között 

lakik, muszkául és tatárul kell tanulnia.

— Hát édes collega uram, mondja el csak, mik történtek az elmúlt idők
ben a’ szép Magyarországon ? Hanem kérem: hogy ha magyarul szól, igen las
san beszéljen, mert illyen hideg levegőben messze elhallik a’ hang, ’s ha meg
hallja valaki, hogy magyarul discurálunk, még beljebb küldenek bennünket a’ 
jeges tengerbe.

— Hol kezdjem azonban? Mikor hallották önök az utósó hírt Hlyriából?
— Honnét?
— Önök olly szemeket csinálnak, mintha még azt sem tudnák: hogy 

Hungáriát jelenleg Illyriának híják.
— Most halljuk először, semmit  sem tudunk mi azóta, mióta Kufstein

ből ide kutyaszánkáztattak bennünket egy szép zivataros éjszakán.
— Hjaj biz azóta sok megváltozott. Magyarország czímere jelenleg zöld tar- 

lóbah három kasza tetején egy illyr gucsma, meg egy drótozott serpenyő. Je 
lenleg ott tót az uralkodó, ’s országszerte piaca tűm okban van kihirdetve: hogy leg
szebb virág a’ krumpli; az ablakokban cserepekben tenyésztik, a’ kertekben úgy 
ápolják, mint a’ georginát,’s az úri hölgyek bálokban a’ virágját kebleiken v ise- 
lik. Soiréekban sült krumplit osztanak frissítőül. ’S midőn a ’ múlt őszszel ’a 
krumplibetegség nagyon elteijedett, a’ kórházból kiverték a’ betegeket V  ott 
ápolták nyilvánosan e’ szent nemzeti virág gyökérgombóczait.

— A h , a h !
Heves vármegyében mai nap kozákok eszik a’ dinnyét hámozatlanui, 

Nyitra vármegye határa egész a’ solti járásig kiterjesztetett, masa a’ jászki'm»
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ság is „nyitránszke sztoliczi“ név alatt ismeretes, ’s Jászberényben a’ Lehel 
kürtjére erőszakkal ráfogták: hogy az Szvatopluk puskaportartója volt.

A’ czigányoknak megtiltatott hegedüvesztés büntetése alatt a’ Rákóczi- 
marsot húzni, helyette a’ „nyeksze hrusti saka mala“t kell fújniok; egy bőgőst 
a’ minap, ki részeg korában a’ „N yitra, mila N yitra, ti viszoka N yitra!“ he
lyett a’ ,,hej liúj nem bánom“ot találta rákezdeni, kétszáz kancsukára Ítélt el a’ 
korm ány, a’ századik alatt meghalt a’ szegény dade, ’s a’ többi százat a’ bőgő
jén  verték el.

— De hát mint juthatott ennyire a’ magyar nemzet? Hol vesztettük el 
az eldöntő csatát, hol van a’ magyar nemzet utósó sírja ?

— Sehol sincs. Nem került itt csatára a’ dolog. Míg az ellenség az or
szágon kivül volt, a’ magyar ember boldog nyugalomban kifeküdt a’ napra, ott 
pirította a’ fogát, nem gondolt semmivel, ha mondták néki: hogy ég a’ ház, 
azt felelte: hogy jó az isten, majd eloltja, ha akarja; ha mondták neki: hogy 
jő a’ muszka, dehogy hitte, hetvenkedett, fenyegetődzött, azt mondta: hogy 
megeszi ő azt, de arról nem gondolkodott: hogy kanala is legyen, a’ mivel 
megegye. Azt az egy pár fiatal embert, ki szüntelen a’ fülébe k iabált: hogy kel
jen föl és készüljön hadakozni, egy szép reggel fülön cs íp te ’s elküldte Kuf- 
steinba hallgatni. T i is köztök voltatok. ’S hogy nyugalma semmi által ne há- 
boríttassék, minden szerkesztőt tömlöczbe csukatott. Mikor aztán eként minden 
elhallgatott, egy szép tavaszi reggel nagy váratlanul egy csapat vendég érke
zett a’ jó Magyarhonba, iszonyú bundákban, iszonyú szakállakkal, iszonyú 
medvebőr-csákókkal és iszonyú dárdákkal; utána másik csapat, meg harmadik 
csapat. Kik is sem kérdtek, sem hulltak, hanem egyenesen bekvártélyozták 
magukat a’ jó magyar hazafi tanyájába, oda ültek az asztala mellé, elették 
előle a’ jó túrós galuskát, kiitták poharából a’ jó magerátit, összeölelték fele
ségét, napát, húgát, menyét, leányait és szolgálóit, felfeküdtek csizmástul, bun
dástul a’ szép vetett tornyos nyoszolyába ’s iszonyúan hortyogtak, mikor alud
tak , ’s ha fölébredtek, iszonyúan káromkodtak és pálinkát kértek ’s veszeke
dett nagy bőrkorbácsokkal suhogtattak az ember füle körül. A’ gazda csak nézte, 
hogy mi lesz már ebből. Azok pedig naponként mindig szélesebb tért kezdnek 
elfoglalni a’ házban, utóbb a’ gazdát kiszoriták az udvarra, végre kicsukták 
az ajtón. ’S ezzel k o n y e c z  a’ magyar dicsőségnek.

— De hát senki sem gondolkozott ellentállásrul ?
— Mikor már késő volt, igen. Akkor nagy hirtelen elkezdték a’ nemzetőr

séget organisálni. Két hét került bele, míg a’ nemzetőrségi qualificatiót kidolgoz
ták, ’s mire a’ muszka Pest alá ért, épen azon czivakodtak: hogy fekete legyen-e 
a’ nemzetőrség csákója, vagy piros. Utójára is sem pénz nem volt, sem fegyver, 
sem puskapor, sem ágyú. Néhány lelkesült fiú felkapta a’ véres kardot, hogy 
meghordozza az országban, a’ legelső faluban elcsípte őket a’ szolgabiró, mint 
lázítókat, ’s sine mora felakasztatta. A ’ nemesség azt m ondta: hogy menjen a’ 
paraszt védeni a’ hazát, hiszen övé a’ haza; a’ táblabiróság azt m ondta: hogy 
na most tűzlelkü fiatalság, állj elő, hadd lássuk: mit tudsz? majd mi nézünk. 
A ’ spiszburgeraj azt mondta: hogy ő csak Istvánnapkor köteles kirukkolni, 
akkor sem töltött puskával, meg ha valakit temetnek; utójára is senki sem 
ment a’ muszka ellen, egy pár cruoifixus verset kivéve, mellyet ismeretlen 
szerzők Írtak , ’s néhány hét múlva muszka ministerium tanyázott Pest váro
sában, kinek is két nap alatt 18,000 aláírással terhelt árkus papiroson sza
vaztak Budapest békés honfiai teljes bizalmat, kiknek tökéletesen mindegy volt: 
hogy magyarok alatt legyenek-e németek, vagy muszkák a la tt , de nagy pórul 
já r ta k , mert a’ muszka bezzeg nyakon tudta fogni a’ dolog boldog végit. Rög
tön minden frakkot és attiladolmányt ’s egyéb civilizált öltönyt eltörült, pré
mes kaftánban kell járn i ifjúnak, öregnek. N yár, nem nyár: azoknak déczbun- 
Jában kell járn i; mert odahaza Pétervárban ez a’ nemzeti viselet. Minden ut-
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czában lovas kozákok portyáznak, kik minden embert, ki magyarul vagy né
metül gondolkozni, combinálni vagy plane beszélni m er, rögtön agybafőbe 
kancsukáznak, A’ vendéglőben azt a’ divatot hozták b e : hogy a’ muszka nem 
fizet; a’ német czímerek helyébe szerb betűket kelle festeni egy nap a la tt , ki 
ezt nem tette, kifordították a’ borit. A ’ polgárság izmosabbjait elvitték kato
nának U kraniába, feleségeiket pedig megtartották muszkánéknak, a’ mellyik 
t. i. szép volt: a’ többit kiküldték Lapponiába, a’ hol a’ legnagyobb férfi is 4 
láb magas, ott ezek is elkelnek.

— H át a’ fóldmivelök mivé lettek?
— Azok is szépen jártak, most mindenhéten csak négy napot kell robo- 

tolniok, a’ magyarokat felszorították a’ hegyekbe, most azok esznek ott zabke
nyeret, ’s készítenek főzőkanalakat, a’ zsíros alföldet pedig beültették gyönyörű 
szép tót nemzetségekkel. Poszlovenszki járja mindenfelé a’ Hortobágyon is.

— Meg van e’ még Kecskemét?
— Meg, csakhogy az egész városnak rácczá kellett kikeresztelkedni, 

Szegények, szörnyen megsínlik azóta az olajos babot, ’s nehezen megy nekik 
a’ görög nyelv.

— H át Debreczen mit csinál ?
— A ’ város csak meg van a’ régi helyén. De lakosait átcserélték Árva 

vármegyébe, ott fűrészelnek jelenleg deszkákat ’s meszet hordanak a’ szomszéd 
városokba, meg majoránna polyvát, télen pokróczot árulnak és fenyőmadara
kat. Azokat a’ jó debreczeni czipókat, fonott kalácsokat, fánkokat, lepényeket, 
lángosokat, béleseket , csörögéket, katakönyökéket, borsoskákat, boszorkány
pogácsákat, pereczeket, kulcsosokat, kakastejjel, varjuvajjal sütött kenyereket 
csak híriből ismeri a’ világ. Ez a’ helyökbe költözött tót ivadék a’ legszebb bú
zalisztből sem tud egyebet sütni, mint puffancsot, p itét, meg máiét. Minden 
étele oda megy k i, hogy k á s a .  Debreczen neve most Szlovenszkograd, Buda
pesté pedig Czarograd.

— Ejnye be hamis nevek.
— Jól já r t Csőn g r  ád  vármegye, azt nem kellett újra keresztelni, annak 

a’ nevében már benn van a’ ,,grad.u
— H át a’ tekintetes táblabirákból mi lett ?
— Utója felé csakugyan kezdték elhinni: hogy a’ 1-ae 9-usnemszentirás, 

’s hogy a’ muszka a’ repraesentátiótól meg nem ijed. Denique nem akartak olly 
országban élni, hol a’ nemesi szűzhátakat is kancsukázzák, ’s egy szép reggel, 
táblabiró Bárány Ágoston vezérlete a la tt, fólkerekedtek vagy harminczezeren, 
mind megannyi szolgabiró, táblabiró és legale testimonium, hónuk alá csapták 
a’ Corpus ju r is t, meg a’ pragmatica sanctiót, ’s mentek új hazát keresni Me- 
sopotamiába. A ’ mesopotamiai mufti azonban sehogy sem akarta nekik az ott 
lakhatást megengedni, mert illy kutyabőrpusztitó népnek ott élni nem szabad, 
hol a’ kutyák szentek. Fogták tehát: odább mentek ’s addig já rtak , míg talál
tak egy h a tá rt, hol senki sem lakott. Azt gondolták: hogy kis Kún-Halas vá
rosa határába jutottak. Pedig ez volt a Sahara. I t t  azután leütötték a’ sátort, 
felállították a’ municipiumokat, ültettek dohányt, ’s választottak magok közül 
három parasztot: hogy a’ többi nemes embernek legyen ki fölött regnálni; ki
hirdették az 1848-iki törvényeket a’ beduinoknak, ’s gyakran feljárnak Ma
rokkóba a’ dey m ulattatására, kinek udvarában országgyűlési dictiókat tarta
nak : nem érti ugyan senki, de a’ deyt mégis nagyon látszik mulattatni a’ do
log, szinte elsőbbséget ad nekik a’ kigyótánczoltatók felett, ’s sehogy sem tudja 
elképzelni: hogy mint lehet olly hatalmasan kigyakorolt nyelvű nemzet a’ vi
lágon , melly fél napig el tud beszélni, a’ nélkül: hogy valakit vagy megütne, 
vagy ellopna valamit. Mint tudva van, a’ musulmán napjában sem szól há ' 
rom igét.-

*— Hát a’ rad’ralok élnek-e még?
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— Élnek valahol Amerikában. Ott czirkalmozzák most az Orinoco vizén 
Icaria határát, hol a’ communismust Vasvári Pali elnöklete alatt fogják meg
alapítani, ha t. i. a’ vizet lecsapolhatják róla.

— H át * úr , a’ hajdani népszerű kormányférfiú, mi véget ért ?
— Meghalt. Egy reggel az inasa roszúl kefélte ki a’ kabátját, mellyen a’ 

jó úr úgy felindult: hogy az inasát agyonpofozta, maga pedig epehideglelésbe 
esett és Stáhly segítségével harmadnapra a’ paradicsomba jutott.

— Mondj valamit Petőfiről is.
— Nem tudni róla valami bizonyosat. Némellyek szerint a’hajdúböszörmé

nyiek megégették, mások azt m ondják: hogy keresztrefeszíttetett, ’s illy situ- 
atióban sokáig mutogatta Borsod vármegyében a’ matyó fiának: látod, kis 
fiam, ez volt az az ember, a’ ki a’ királyokhoz verset mert Í rn i, a’ miért aztán 
keresztre feszítettük. Csókolj szépen kezet a’ hetmannak, ’s vigyázz magadra: 
hogy verset ne irj a’ királyokhoz, kis fiam.

— H át Lauka Guszti?
— De ’isz az jól járt. Mintha sejtelme lett volna a’ jövendőről, a’ múlt 

tavaszszal egy orosz lányt vett feleségül. Most az ipa esztergomi érsek lett ’s 
Guszti legalább is superintendens fog lenni. Már is tógában já r és szörnyen 
megspanyoltalanodott.

—■ Lehetetlen!
— Semmi sem lehetetlen, ha az ember megházasodik. Mióta felesége 

van , hallani sem akar a’ communismusról.
— H át Horváth Lázi él-e még?
— Elfutott Konstantinápolyba. Lett belőle kajmakán basa a’ portánál.

(Folytatása következik.)

A’ pestvárosi tisztviselők közé többen Irinyit is kívánják megválasz
tani. De nem teszik oda: hogy mellyiket a’ testvérpár közül? A ’ chemicust-e, 
vagy a’ diplomatát ? Ez utóbbinak igen jól talált arczképe került ki Szerelmei 
kőnyomdájából. Kapható minden műárusnál.

# * Egy német lap szörnyen felgerjed a’ m ia tt: hogy a’ fejedelmek mi
nek nyomtatják a’ pénzekre saját arczképüket: holott hány szentségtelen czélra 
használtatnak e’ pénzek ’s ezeknél fogva az ö szent képeik is. Miért nem 
nyomtatják inkább oda a’ nemzet czímerét? . . . H át e’ szent czímert szabad 
szentségtelen czélokra használni? Vagy tán ha egyik felére azt nyomnák: ne 
csalj, a’ másikra: ne lopj, nem csalnák, nem lopnák el a’ pénzt?

Rá verhetnék biz arra az egész tíz parancsolatot, meg a’ canticum canti- 
corumot, mégis az ördög ostyája volna az, mellyre Belzebúb mondja: ez az én 
testem, ez az én vérem, valahányszor ezt zsebre teenditek, megemlékezzetetek 
rólam, ki titeket magamhoz levisziek.

Triesztet ágyúzzák az olaszok. Becs el van barricadirozva. Prága 
szláv császárságot készít. Spanyolhon föllázadt. Horvátország háborút izent a’ 
magyaroknak. Hogy mi se maradjunk há tra , a’ jövő hétre a’ Rákoson 
nagyszerű — l ó v e r s e n y t  rendezünk. Futásban gyakoroljuk magunkat.

Egy valaki azt irj a hozzánk: hogy százezer frankkal Magyarországot 
Német- és Oroszország ellen meglehetne védeni.— Nem tudom: ollyan kétlábú  
frankot értett-e vagy amollyan pénz fajta frankot ? Az elsőből százezer nagyon 
sok, az utóbbiból nagyon kevés e’ czélra.

Egy reformált gyülekezet minden arany és ezüst edényeit felküldte 
a’ hadi kincstárba. Rajtunk a’ sor catholica szentegyházak! Ha most áldoztok,
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elveszthetitek ezüst szentjeiteket, de megmentitek a’ catholicismust, ha fösvény- 
kedtek, majd a’ muszka ezüstjeitek is elveszi, ’s tetejébe még görögöt is csinál 
belőletek.

A ’ katonaságnál egy hónap óta el van törölve a’ huszonöt bot. Ezt 
úgy kell é rten i: hogy jelenleg negyven boton alul le sem fektetik az embert.

Hát az az ü n n e p é l y e s  a l k a l o m  jön-e már, mellyben a’ katonaság 
fel fog az alkotmányra eskettetni.

Be szépek azok a’ szép ünnepélyes alkalmak ! Azok az arany gombos, 
piros pántlikás, püspöksüveges alkalmak !

Bárcsak jőne már valami illyes várva várt véletlen ünnepélyes alkalom, 
valami névnap, vagy keresztelő, vagy lakadalom, buzaszentelés, úrnapi pro- 
secczió, toronygombfeltétel, czéhmester választás, instellatio, vagy akasztás 
vagy akármi egyéb, a’ mi megérdemli: hogy ünnepélyes alkalomnak ne
veztessék.

A’ mikor is aztán a’ fűvel és virágokkal behintett ’s zöld galylyakkal fel- 
tüzködött utczákon bemasirozandik nagy dob-, trombita-, harang- és ágyú-szó 
mellett a’ tisztelve említett katonaság a’ szabadság térre. Mindegyiknek a’ csá
kója mellé egy darab fenyöfaág tűzve.

(Mert ha az utczán virágok nem lesznek szórva, ha a’ katonák kalapján 
fenyőfaág nem lesz, ha a’ harangok, ágyúk stb. stb. nem szólnak, mingyárt 
nem lesz az alkalom ünnepélyes, ’s mihelyt az alkalom nem lesz ünnepélyes, 
a’ katonaság nem esküszik fel.)

Akkor aztán a’ szabadság téren megállnak glédában, a’ trombiták elfújják 
a’ gott erhaltét, a’ piacz közepén ott fog állni egy jegenyefa sátor, benne egy 
gyalog orgona, az orgona tetején egy aranyos szent kép, a’ körül kék, zöld 
és piros lámpások, a’ sátor mellett pedig három másik sátor, mellyekben mé
zeskalácsot és kiflit árulnak.

(Mert ha ezek elmaradnak: az alkalom megint nem lesz ünnepélyes ’s a’ 
katonák természetesen nem esküdhetnek fel.)

Ott tehát a’ katonák glédaban fognak állani reggeltől estig ’s várni fog
ják talpon állva az ő generálisaikat, azok pedig hagynak magukra várni.

(Mert ha hamarább találnának jőni, az alkalom nem lenne ünnepélyes, ’s 
a’ katonák nem esküdhetnének fel.)

Este felé aztán kijőnek a’ molnárszin kabátos generalis urak, piros bu- 
gyógókban, jól megebédelve, ki gyalog, ki lóháton.

A’ tér egyik oldalán nagy nemzeti pózna lesz felállítva, a’ tetejében ara
nyos zászló, annak a’ tetejében aranyos grúspángfa, azon aranyos diók, aranyos 
czitromok, piros tojások, tarka pántlikák, tarka zsebkeszkenők. Ez mind az 
ünnepélyességhez tartozik.

A ’ katonaság aztán dobszóra e’ zászlót körül állja, a’ puskát két kezébe 
fogja ’s így áll, míg a’ káplár hátul megnézi : hogy fel van-e varva minden 
gombja?

Három közlegényt, kinek egyik gombja nem volt olly fényes, mint a’ 
többi, ott in effigie loci nagyobb ünnepélyesség kedvéért megfarmatringoznak.

Ekkor dobszóra mindenki baltérdét le, jobb kezét felemeli, a’ dobos hár
mat üt a’ dobra.

A ’ sátorban elkezdenek egy kicsinyt csengetni, egy kicsinyt orgonálni, a’ 
másik sátorban egy kölyket ünnepélyesen felpofoznak, ki mézeskalácsot akart 
lopni, ’s ezután előlép egy fehér szoknyába öltözött úri ember, egy kicsinyt 
énekel, egy kicsinyt prédikál, azután megint csengetnek, megint orgonáinak, 
fenyőmagot égetnek.

Végre egy német zászló tartó fog egy nagy pecsétes papirost, arról az 
eskütt nagyobb ünnepélyesség kedvéért diákul felolvassa, a’ katonák dobszóra
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mind hasra esnek, dobszóra felkelnek: ’s azt kérdik egymástól, hogy minek 
volt most ez a’ kirkenprádé?

Ekkor aztán megint ráhúzzák a’ gott erhaltet. A ’ katonáknak három 
hosszú dictiót ’s dupla lénungot adnak erre a’ napra, minek is ők nagyon örül
nek. Értve a’ dupla lénungot.

Legvégre egy ökröt szőröstül, bőröstül megsütnek, tíz akó bort szalma
szálon elcsorgatnak, a’ várost kiilluminálják, a’ hidlábakon fajenverket sütnek 
el, ’s taraczkágyúval százegyet lőnek.

Mert mind ez az ünnepélyességhez tartozik.
Másnap a’ katonaság borzasztóan megváltozik. Piros átillában, fehér 

nadrágban, zöld sapkában jár, a’ tisztek bajuszt kötnek fel, a’ bakancsra sar
kantyút ütnek, a’ sárgafekete port’ epéek eltűnnek, magyar commandószó fog 
hallatszani, ’s a’ tisztek elkezdenek a’ vármegyegyülésen dictiókat tartani, be- 
jőnek a’ radical körbe, a’ forradalmi csarnokba, megtanulnak bort inni és het- 
venkedni, mint akármelly más magyar ember.

Csak már az az ünnepélyes alkalom ne hagyna magára váratni soká.
*** Múlt napokban ismét új csillag tűnt fel színpadunk egén.
Virányi kisasszony, mint szerződött tag.
Föllépésekor meglepettünk, mintha az égből cseppent volna ide. Semmi 

előleges főiléptetés, semmi előleges hír, hanem egyszerre csak úgy mutattatik 
be, mint szerződött tag, ki már april elsejétől kezdve fizetésben van, ’s május 
végén aufihroltatja magát.

Véghetetlen ül nem tetszett.
Híjába erőtették magukat az ingyentenyerek. Az énekesnő nem tetszett.
Az ingyentenyerek pecsenyévé tapsolták egymást, mind hiába. Az éne

kesnő nem tetszett.
Később hallottuk: hogy Virányi kisasszony ezelőtt vagy egy évvel mint 

Kund kisasszony énekelt az ezred leányában és akkor sem tetszett.
’S az igazgatóság mégis megfogadta őt 120 pft havi fizetéssel.
Az igazgatóságnak ha még annyi szája volna is, mind tele volna panasz- 

szal: hogy nincs pénze a’ színháznak, ’s Virányi kisasszonyt mégis megfogadta.
Már ha ennyire vagyunk, legalább azt tegye m eg: hogy léptesse föl — 

mentül ritkábban.
Akkor is csak némajátékban, vagy balletban.
Hiszen ne volna csak mind a’ két igazgató feleséges e m b er!...........
*** Bajza lemondott az igazgatásról. Gróf Kádai Erdélyi Jánost nevezte 

ki jövendőbeli Fáncsijává.
Nagyváradon négy papnövendék felcsapott katonának. Hát főnö

keik váljon nem szereznének-e maguknak egy kis olcsó commotiót ?

I  . . városban a’ nemzetőrök egymást mind megválasztották tisztek
nek. — Kinek nem ju to tt rendes állás, az lett tiszteletbeli tisz t; — csak két 
közvitéz m aradt, azok közül is az együk megbolondult.

Egy bizonyos alispán egy polgártársat azért, hogy tisztelt és nem 
tekintetes úrnak titulálta, — vasra veretett. „Éljen a’ szabadság!“

I  . . város lakosai Táncsics újságát olvasván, a’ többek között reá 
jöttek egy czikkre, melly a’ kisdedóvó-intézetről szól.

Nagy szeget ütött ez a’ fejőkben, hogy mi lehet ez a’ kisdedóvó-intézet: 
— míg végre hosszas tanakodás után abban állapodának m eg, hogy nem lehet 
az egyéb, — mint a’ kis katonák növeldéje.

*** Néhány polgártárs a’ szabadság tizenkét pontjait taglalván , egyik 
közülök nagyon megörült a’ censura eltörlésének; úgymond: legalább Jancsi 
fiam hazajöhet, nem fog tovább Pesten költeni azért, hogy censurát tehessen,
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*** K . . . városában a’ többek között egy molnármester is besoroztatván 
törvény értelmében a’ nemzetőrök közé, — másnap felakasztotta magát. — No 
ez ugyan megijedt a’ muszkától, hát ha még látta volna!

I  . . városában a’ gyógyszerárussal mindig előre meg kell alkudni az 
orvosságra. Különben nem bírná az ember kifizetni. — És ezt az illető kerületi 
tisztviselő’s megyei hatóság is tudja, — de azért hallgat. „Éljen az egyetértés!“ 

Ugyanott a’ patikába bemenvén egy polgár atyánkfia, azt kérdezte: 
váljon lehet-e itt ostort kapni ? ’s válaszul nyerte: hogy ostort nem , hanem 
zabot igen jó t; — patika és zab. „Éljen az egyenlőség!“

a*# Egyszer egy utazó, ki Angolhonba ment, I  . . városán is keresztül- 
menvén, beszállóit a’ vendéglőbe, hol egy éjszakát töltött.

Nem sokára elérkezett szerencsésen Londonba, ho l, mint aféle tapasz
talást szerezni akaró idegen, midőn már minden nevezetességeket megtekintett, 
véletlenül találkozik Sue Jenő örök zsidajával.

Beszédbe ereszkedik vele, ’s a’ vén zsidó kezdi panaszolni, mikép már 
neki az élet nagy terhére van, — de nem bírja magát elölni, — többször ugrott 
vízbe, de azonnal kivetette, — kútba ugrott, az sem nyelte el, — végre tett 
egy utolsó próbát, ’s bele szaladt egy tűzokádó hegybe, — hasztalan, az is ki
köpte elevenen. Pedig ő minden áron meg akar válni életétől.

Utazónk tanácslá neki, menne Magyarországba, — van ott Pest megyé
ben I  . . városában egy orvos, kit az cura alá vészén, meg kell neki halni, — 
még egy beteg sem kerülte ki a’ halált keze a la tt, hol ő egyszer keresztülutaz- 
tában hallá ezeket a’ vendéglősnétől.

A’ vén zsidó megköszöné az utasítást, ’s azonnal útnak eredt Magyaror
szág felé.

Megérkezvén I  . . városába, az utasítás szerint beszállott a’ nagy ven
déglőbe ’s azonnal beszólitá a’ vendéglősnét, ’s annak tudtára adá, hogy neki 
orvost hivasson, mert roszul érzi magát, — az as zony mondá, hogy itt csak 
két orvos van ; azok közül is az egyik a’ pusztára ment, a’ másikat pedig ne kí
vánja , mivel ha az fogja gyógyítani, nem leend többé orvosra szüksége.

De Ahasverus csak sürgeté, hogy minél elébb hívják e l , — mert neki 
még akkor is nagy reménysége van az élethez, ha az fogja gyógyítni.

Előhivatván az orvos, az örök zsidót azonnal cura alá vette, — ’s az, kin 
sem tűz, sem viz, sem idő nem fogott, — 24 óra múlva, az i . . . i orvos kezei 
a la tt , Ábrahám kebelébe költözött.

Ajánljuk ez orvos urat az egészségügyi felelős ministernek.
I .. városában egy avitt táblabiró és egy korcsmáros következő pár

beszédet ta rto ttak :
K. Ugyan tenjs uram , minek hirdeti a ’ népnek olly nagyban azt a’ po

gány szabadságot?
T. Hm amice! nincs magának logicája, csak ámítás az mind, — hogy 

engem ne bántsanak.
K. De azt is méltóztatott mondani , hogy már nincsen többé ur és pa

raszt, hanem mindnyájan egyenlőek vagyunk.
T. Mondtam ám , de csak azért, hogy vagyonomat se bántsák.
K. Igen, de azt is mondá tenjs uram , hogy kisasszony sincs többé, — 

és leányai csak ollyanok, mint bármellyik polgártársé.
T. Jaj, jaj amice! be rövid esze van, — ez csak mind politica , hogy ez 

által is nagylelkűnek mondjanak.
K. H át most nem méltóztatják bántani ?
T. Dehogy bántanak, — im ádnak!!! .
K. Hátha kisülne, hogy ez mind csak ámítás?
T. Akkor feladjuk őket mint lázadókat — ha mernek szólni.
K. És ha ki nem sül, meddig tarthat ez a’ tréfa?

4 6*
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T. Míg a’ ministerium meg nem érkezik Pestre ’s el nem kezdi működé 
seit. Akkor többet nem félhetünk.

K. Én megyek; alázatos szolgája, tenjs uram.
T. H át hova siet?
K. Biztosítom én is magamat és boromat. — —
,,Korsmáros uram elrohant ’s úton útfélén, a’ kivel csak találkozott, min

denkinek mondá, hogy mérhetnek b o r t , ő megengedi, ’s hirdessék többeknek 
i s , nem törődik vele, ’s nem is fogja őket meggátolni, mert ez által csak sza
badság-adta jogaikat gyakorolják. — Hiszen mindnyájan szabadok és egyenlők 
vagyunk.

N a , gondolá magában, már most magam is, borom is biztosítva van. — 
Csak lejő a’ ministerium minél előbb, — ’s akkor vége lesz a’ tréfának.“ —

De ugyan megjárta, — az igaz, hogy őtet nem bántották, de borát még 
kevésbbé nem, az ördögök sem hordanák, olly rósz lőre.

Hanem már most minden ember bort m ér, korcsmáros uram bora pedig 
mind megeczetesedett ’s nyakába veszett.

Na grétás uram, kell-e biztositás ? Pesten van már a’ ministerium, — de 
azért a’ tréfa mégis tart.

Pedig ez valódilag megtörtént I . . városában. CS. GÁBOR.

Hétfőn temettek egyet azok közül, kik a* Ledererféle botránynál le- 
konczoltattak. Neve Burger, orvosnövendék.

A ’ koporsót, halotti zene és fáklyafüst mellett, nagy néptömeg kíséreté
ben vitték végig a’ szabadsajtó-utczán.

Sokan sajnálják: — — hogy Lederer, Lippe, Cserényi és Zettwicz ura
kat úgy megbántották a’ lapok, már most ezek az urak haragudni fognak.

Jobb is lesz: tusirozzuk el az egész dolgot, tegyünk úgy, mintha semmi 
sem történt volna.

Bánjuk meg mindazt, mit ezen tisztelt urak ellen mondtunk, és kérjünk 
érte ünnepélyesen bocsánatot, úgy is ország-világ lázitóknak nevez bennünket.

Térjünk meg tehát, mutassuk be: hogy nem vagyunk lázitók. Járjunk 
talpig fehérben, m in ta ’ bárányok, ’s tiszteljünk minden embert a’ ki hintó
bán já r ,  hogy hosszú életünk legyen a’ földön.

Ezek az urak igen jó urak, eddig sem szerettek bennünket; — csókoljunk 
nekik kezet, hogy ezután se haragudjanak.

Hunnyászkodjunk meg szépen, így fogunk sokáig élhetni. Vedd el min
denünket fólséges német, tót, oláh és illyr nemzet, csak életünknek kegyelmezz.

Czirógassuk őket. Hiszen még csak egy embert öltek még közülünk. Az is 
alkalmasint zsidó. Elhallgathatunk. Kétségkívül zsidó. Ki keverné magát örte 
galibába? . . . .

Hétfőn este a’ színházban volt nagy lótás-futás . . . .
Három commissárius kereste a’ Polizei chefet: hogy siessen . . . .
Mészáros ministernek macskazenét akarnak adni . . . .
Hah! a’ministernek ? E ’ becsületes magyar hazafinak? Akasztófára velők 1
Ne siessetek az Ítélettel hazámfiai, mert ne gondoljátok! hogy ezt a’ pesti 

fiatalság akarja tenni.
H át kicsoda?
Az itteni szerbek, tótok és illyrek !
Ennyire jöttünk. Hazánk szivében mernek bennünket megtámadni. Mé

száros ministernek gyalázó névtelen leveleket Írnak , rnellyben őt felszólítják:
hogy köszönjön le.

Saját szeretett ministerünket merik macskazenével feüyegetni.
Az ide hozott illyr katonaság éjjel nappal fegyverben áll.
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Hiszitek: tán azért: hogy e' becstelenséget meggátolja? Majd mondok egy 
pár tájékozó szót erre is.

Az illyr katonák itt Pesten fényes nappal glédában járnak végig a' vá- 
czi utczán ’s a’ legnépesebb helyeken, torokszakadtig ordítva a’ Davoriát ’s más 
queros dalokat a’ magyarok ellen.

Az illyr tisztek az „Arany palaczk“ és „Arany kéz“ fogadókban közka
tonáikat minden este itatják ’s közbotrányig ingerük a’ magyarok elleni gúnyo
lódásokra. A ’ magyarok, kik ezt hallják. morognak. de azért zsebre rakják a’ 
bántalmakat ’s haza mennek — káromkodni.

Az illyr katona, mikor silbakot áll ’s lát magyar nemzetőrt közeledni, a’ 
helyett, hogy tisztelgne, m i n t  k ö t e l e s s é g e ,  rögtön hátat fordít neki. ’s úgy 
hagyja maga mellett elmenni.

Igen szép kilátásaink vannak ide haza. Míg Horvátországban ministere
ink arczképeit ’s István királyi helytartó arczképét a’ szemétdombon égeték 
meg! . . .

’S a’ magyar mindezt el tndja tűrni! . . . .
Tud demonstrálni a’ ..Mártius tizenötödike“ ellen, ha túlzott hevében 

nem válogatja meg a’ szót. de eltűri az illyr piszkolóaásait, ki maütiose válo
gatja ki a* legszennvesebb sa ra t: hogy azt a’ magyar koronához vágja.

Nagy a’ bátorsága o tt, hol türelmesnek kellene lennie — saját fia iránt; 
de bezzeg nagy a’ türelme, hol bátorságára volna szükség — ellenségével 
szemközt.

Mit csináljunk hát velők ? — Ha tőlünk kérdezné valaki, erre is tudnánk 
felelni:

Vigyétek e’ tisztelt illyr katonákat Kecskemétre, vigyétek őket Patakra, 
Debreczenbe vagy Jászberénybe: vigyétek oda, hol a’ magyar emberben nem vált 
még savóvá a ’ vér: majd ott megtanítják őket a’ magyarok istenének nevére ...

De csitt . . . .  ne lázítsunk ...........Legyünk csendesen............. Táblabiró
Rozgonyi Antal nem alhatik . . . .  Jó éjszakát!

Bécsi forradalmi jelenet.
— Nyissatok útat a’ barricádon. A ’ minister parancsolja!
— Bizony nem nvitunk m i!!! otthon parancsoljon a’ minister.
— Nyissatok utat! I t t  a’ placaturook.
— Csak azért sem nyitunk. Süsd meg a’ placatumodat.
— Nyissatok útat! Jönek az ágyuk!
— Állunk eübök!
— Le a’ barricáddal! A ’ sörhordó szekér nem mehet keresztül.
Erre a’ szóra hányát dőlt a’ barricád.
a*# Egy fiatal ember feljön a’ vidékről, kedvesét, ki két év előtt feljött 

nevelőbe, meglátogatandó.
Este felé sétálni megy a’ Széchenyi-ügetbe, ’s a’ mint ott j á r , k e l, egy 

sötétebb allée-szögleten gvöngéd kéz érinti karját, ’s e’ rejtelmes, sokat mondó 
szavak hangzanak fülébe sipegve:

— Nem kisérne kegyed haza?
A ’ fiú hátratekint a’ csábitó S y ren re ...........Szemeik találkoznak.............

Mindkettő felsikolt, ’s azzal egyik jobbra, másik balra ájul.
Megtalálta szegény fiú, kit többé aligha fog keresni.

Láttunk új kétforintos német bankót. Jaj be czirmos!
Hiszen fidibus ez, nem bankó. Ennél különbek a' retourbilletek a’ szín

házban.
Valóságos krumplipapirosra rá nyomva e’ szó „két forint.“
Hlyen pénz mellett egy hét múlva minden ember millionair lehet, nyo
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mathat magának mindenki annyit, a’ mennyire szüksége van. Hamis és igazi 
között senki sem fogja a’ különbséget észrevehetni.

Ez már mégis nagyon világos országcsalás.
Egy hónap alatt két annyi lesz a’ forgásban levő hamis bankó, mint az 

igazi, ’s ezt a’ bécsi bank méltó ürügyül fogja használni arra: hogy az igazia
kat is egy tizenhatodrészén váltsa vissza. Épen úgy, mint a’ fekete bankóval 
történt.

Ez csak ollyan bankó, mint mikor a’ * i diák ráírta egy darab papirosra, 
hogy: „ezért a’ bankóért adni kell egy forint cseresnyét“ ’s azzal fizette ki a’ 
jákói parasztot, a’ kitől cseresnyét vett.

Pázmándyt és Szalayt Frankfurtban roppant lelkesedéssel fogadták. 
Az egyesült Némethon szinte meg fogja országgyűlésünket küldöttei által tisz
telni.

Múlt vasárnap a’ nemzeti színházban az összes zene- és énekkar adá 
elő Feldinger Frigyes hazánkfiának igen egyszerű és lelkesítő dallamát a’ „talpra 
magyar, hí a’ haza!“ verseire.

.a*.* R e p ü l ő  h í r e k .  A ’ király Innsbruckból is elment, — titokno- 
kának, Bombelles grófnak, macskazenét adtak, — azt mondják: hogy személye
sen akarja az olaszhoni hadseregek vezetését átvenni.

Jellasics mikor Pozsonyban bánná kineveztetett, 160 pfttal volt adós egy 
tőzsérnek, ’s mindössze nem volt több 20 pftjánál. Első dolga volt mindjárt 
egy horvát püspöktől 5000 ftot kicsikarni. Most a’ templomkincseket szedte 
össze ’s a’ zsidókat és papokat rabolta meg. A ’ horvátok magok is gyanakod
nak r á : hogy a’ fölszedett kincsekkel, mihelyt szorul a’ kapcza, megszökik ’s 
pártját ott hagyja a’ faképnél.

Hrabovszky szétverette az illyr nemzeti gyűlést. Mondják: hogy az innen 
elment Zanini ezred iszonyú pusztítást vitt végbe az illyrek között. Karloviczot 
összelődözték.

Kikindán hét lázitó lógg a’ levegőben, nyakánál fogva.
A’ nápolyi király a’ lazzaronikkal iszonyú dulást vitetett végbe a’ megle

pett insurgensek között. Háromszor veri ezt kenden Ludas Matyi vissza!
A ’ szászok a’ ministeri küldöttet, Hajnik Károlyt, mint kémet letartóz

tatták.
Eljött hát a’ várva várt ünnepélyes alkalom!

A ’ katonaság — miután azokat, kik felesküdni nem akartak, elküldték 
Komáromba — csakugyan felesküdött az alkotmányra.

Azaz : hogy új esküformájában benne van ez a’ szó i s : „alkotmány“ , 
ollyformán, mint mikor Aesopusnak meghagyta a’ gazdája, hogy főzzön neki 
l e n c s é t ,  az osztán főzött neki e g y  s z e m  l e n c s é t  egy nagy tálban.

Ez ünnepélyes alkalommal, midőn e’ szavakat kellett volna a’ katona
ságnak utánm ondani: „esküszünk hűséget e l s ő  Ferdinánd a u s z t r i a i  
c s á s z á r n a k “ az olasz katonaság egy torokkal kiáltá: „no—no!“ (nem!) 
’s nem esküdött addig, míg így nem mondaték neki: „Ötödik Ferdinánd, ma
gyar királynak.“

Megelőzte ez ünnepélyes napot egy még ünnepélyesebb éjszaka.
Volt óriási hű-hó megint. Azt hittük: hogy már most csakugyan itt van 

a’ világ vége.
A ’ nagy kaszárnyában iszonyú orditás támadt éjnek éjszakáján. Gyilko

sok ! áru lás! hángzék ki néha a’ zsivajból.
Majd nagy tömeg rontott ki dühös futással a’ kapukon ’s kiabált irgal

matlanul.
„Gyilkolják a’ nemzetőröket! A ’ katonaság összecsapott az önkénytesek- 

k e l! Lázár kapitány halva fekszik! A ’ kaszárnya vérben úszik! El vagyunk 
árulva! . . . .  ’S ki tudja még mit nem.
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Innét futott az insurrectio a’ megye házára, felkölték Nyári alispánt, el
mondták: hogy végünk van, elárultattunk, a’ katonák rajtunk ütöttek.

Nyári rögtön küldött a’ hadügyministerhez ’s maga sietett a’ kaszárnyába.
Jö tt nem sokára a’ minister is, megvizsgálták a’ csatahelyet, hát az 

egész ütközet abban volt: hogy egy katona egy nemzetőrnek elcsente az óráját. 
A ’ nemzetőr rajta kapta ’s ezzel elkezdték egymást püfólni. A ’ kis lármából 
nagy lárma lett. A ’ sötétben mindenki azt hitte: hogy itt nyúzzák az embert, 
’s midőn minden elhallgatott, kisült: hogy egy nemzetőrnek csakugyan kili- 
kasztották az oldalát egy kicsinyt.

G Ö R G É N Y.
Eltemették a’ szabadságot.
És a’ szabadság sírja nem virágos k e r t, hol emlénykék nyilának; nem 

zöldelő berek, hol csalogányok zengenek, komor és méltóságos hely, hol min
den vad, fagyasztó, zordon, mikép maga a’ szabadság halála. I tt a’ viruló be
rek helyén százados fenyvesek teremnek , barátságos sírkő , szelíd szomorúfűz 
helyett sötétlő várrom zöldcsipkés ormai néznek ég felé, ’s emlékdal-csattogás 
helyett holló károg.

’S mégis a’ hasonló vadszerű hely a’ kebelre inkább h a t , a’ kedélyt in
kább fölrázza . . . mint a’ sivár bánat, midőn a’ legkedvesebb halottunk sírjá
nál térdelünk, kit az életnek visszaadhatni reményünk sem lehet.

. . . .  Látjátok ama félkörben elterülő havasokat, ormukon erdő-pártával ? 
látjátok középben a’ mohos sziklacsúcsot, mint egy czukorsüveget, oldalán gál- 
nabokrokkal ’s száraz katangokkal? és az ormon a’ mohos várromokat, és a’ 
várrom alatt a’ város csinos épületjeit? Ott az enyészetet, itt az életet; ott a’ 
múlt emlékeit, itt a’ jelen reményeit ?

A ’ görgényi vár és Görgény-Sz.-Imre ez.
Az utóbbi csinos szász magyar mezőváros, kőedénygyárral, üveghutával, 

papirmalommal ’s egy a’ b. Bornemisza-család birtokábani uradalmi kastély- 
lyal. I tt vannak ama híres darabontok, kik nemesi kiváltsággal bírnak ’s egyet
len kötelességük: naponként kettejeknek a’ kastélyban őrt állani.

A ’ másik romai felett egy'kápolnát látunk fehérleni. Annyi dicsőség és 
fény u tá n , puszta imán kívül e’ helynek semmije sem maradt . . . .

Mintha a’ rom tüköré lenne a’ tá jnak , e’ helyt minden a’ múltra emlé
keztet. A ’ múlt ködfátyolképeinek az alkony bíbor lángjában feltűnő emléke 
ez, vagy tán az enyészet szele a’ szabadság utósó bajnokai hősi halálát nem 
torié még ki? . . .  én nem tudom ; de azt hivém, hogy minden perczet, mit itt 
töltök el, a’ múlt emlékeinek áldozom.

Szapoljai Zsigmond a’ székely zendülés után (1562) építteté e’ várat, 
hogy ez energicus háborgó népnek ellenőrje legyen, melly nem sokára megerő- 
síttetvén ’s kicsinosíttatván, a’ nemzeti fejedelmeknek nyári lakul szolgált *), 
e’ gyakran büszke kényuraknak kedvöket megnyervén.

Ez időben maga az uradalom szabad báróság ’s e’ vár feje vala. Csodála
tos alkotványa a’ feudális rendszernek a’ liber baronatus! egy megyei kebelben 
létező, de annak hatósága alól kivett, önmagát igazgató urodalom * 2), mellynek 
birtokosa, ha úgy tetszik, kis királya, z á s z l ó s  ú r  (liber baro) volt 3).

*) Marienburg (Geographie II. 91.), Windisch (Geogr. III. 332.), Benigni 
(Geogr. III. 22.), Lenk (Lexicon II. 36.), pártolják e’ véleményt, nem tevén ki a’ 
kútfőt, honnan meríték , míg Benkö (kéziratban heverő Specialis Transylvania-ja §. 
LXXXIII) fölötte réginek tartván, építőjét megnevezni nem tudja.

2) Benkő Transylvania Gen. I. §. CLXX.
3) Nem látom érdektelennek e’ helyt megemlítni az t, minek a’ zászlós urak
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1565-ben a’ marosszéki székely gyalog katonák, vesztett szabadságuk 
után , ez nrodalmat jobbágyi állapottal tartózták szolgálni * *). Éz időben a’ fe
jedelemnek kedves mulató helye volt.

1594-ben a’ Kovachoczy családtól elvétetett korlátnokKovachoczy István 
a’ gyermek Báthory Zsigmond által 13 főnemes társával notaztatván ’s többek 
közülök legyilkoltatván 2). Ezután a’ Bocskai-családnak adományoztatok.

1599-ben Báthory Endre bibornok Bocskaitól, mint ki a’ hűség esküjét 
letenni vonakodott, visszavette 3).

1660 kezdetén a’ Bogáthiak birtokában volt, kiknek Zsigmond fejedelem 
bizonyos pénzösszegben elzálogositá.

1602- ben Bátha őrsereget tett ugyan belé, azonban a’ Bogáthiak birto
kába csakugyan visszabocsáttatott 4).

1603- ban Básta György Capreoli Tamás olasz grófot a’ székelyek közé 
kiildvén, ez Bogátki Melchior és Miklós testvérek által elfogatott, Görgénybe 
vitetett fogságba. Miklós nem volt ’s Melchior nem igen ügyelte foglyát, ki a’ 
kedvező alkalmat megragadva: elszökött. De szökése észrevétetetett, nem ha
ladván még messzire. Bogáthy Tamás űzni kezdi, elfogja ’s lánczczal tei'helten 
viszi vissza, honnan Gyula-Fehérvárra vitetett 5). Ugyanez évben Kolozsvár
ról a’ jezsuiták az ottani zendülés következtében kiüzetvén, számszerűit 15-en, 
Tholdi Istvántól kisérve, sérthetlenül értek Görgénybe 6).

1604- ben Rudolf császár Bocskay Istvánnak a’ Báthory Endre bibornok 
korában elvett javadalm ait, ’s köztök a’ görgényi zászlós uradalm at, vissza
adatta 7).

1607. jun. 10-én Kolosvárt tartott országgyűlés a’ zászlós uradalmat 
másként szabad báróságot (liber baronatus) eltörölvén, ezen végzés nyomán ez

történeteit illetőleg nyomába juthaték. Mit jelent e’ szó baro? Kezdetben asszonyos 
philosophus (Cicero), azután hitvány embert (Petronius) értettek alatta. A’ közép
kor feudális rendszere a’ hajdani meggyalázó nevezetet eítörlé, ’s ama főurakat kezdé 
ekkép nevezni, kik különös szolgálatjaik szempontjából a’ többi nemesek fölibe emelked
tek rang és kiváltság tekintetéből. De a’bárók közt is volt különbség ; jelesen apátKe- 
reteli egy rendeletet közöl, mellyben kétféle bárók közt világos párvonal húzatik el. 
(De reg. Dalm. 288.) Honnan származott e’ név ? véleményem szerint a’ régi teuton 
báróból vétetett á t , minek jelentése is hason. Ajtai Mihály, lónai lelkész , b. Jósika 
Mózes felett mondott halotti beszédben azt hiszi, hogy báró a’ régi kánoknál mai vár- 
nokkal egyet jelentett (elmondta 1756. jun. 16-án Kendi-Lonán), míg Wachterus azt 
hiszi, hogy ,barl régi scitha szó, ’s a’ férfival egyet jelent, honnan a’ ,baro‘ nevezet. 
Kezdetben a’ baróság katonai érdem megjutalmazása volt, ’s ekkép püspökök is le
hettek zászlós urak. Az újon kinevezettek jogát és érdemét az uralkodó kardkivonva 
ismerte el, ’s magát a’ czímet és hivatalt jövedelmező urodalomhoz kötötte. ’S való
ban a’ hason zászlós urak igen sok előjogokkal bírtak, függetlenül, hogy ne mond
jam, önkényesen igazgatván terjedelmes urodalmaikat. Minden határin belül levő 
büntető polgári, sőt főben járó perek is a’ birtokos zászlós úr által igazíthattak e l, ki 
lévén ők vajdai ’s főispáni hatóság alól véve. Zászlós urodalomban czirkálás sohasem 
történhetett, hacsak a’ zászlós úr parancsára nem. Ezen kívül kard joga volt, ’s a’ 
bűnösöket határán belül csak ő foghatá el. Volt pedig a’ zászlós úrnak egy lobogója, 
melly czímerül szolgált, ’s melly alá gyüjté hadnak idején katonáit, tovább vezetendő 
a’ királyi táborba.

*) Az 1607-iki kolozsvári országgülés végzésileg felszabaditá őket e’ teher alól. 
L. az illető gyűlések végzéseit kéziratban a’ b. Szilágyi Sámuel nagybecsű kézirat- 
gyűjteményében.

2) Bethlen Farkas Históriája H l kötet 484. lap.
3) E’ dolgot Benkő (Specialis Transylvania kézirat §. LXXXIII.) hitelére mon

dom el, minthogy Bethlen Farkasban határozott nyomát nem találtam ekkor véletlen 
a’ Bocskai birtokában.

4) Bethlen Farkas V. k. L. XII. 273. lap.
5) Ugyanaz ugyanott ’s a’ következő lapon.
6) Bethlen Farkas V. k. L. XII. 298.
7) Bethlen Farkas VI. köt. L. XIII. p. 102.
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uradalom is megszűnt az lenni. *) Ugyan ez országgyűlés végzései nyomán a‘ 
görgényi uradalom magánosak kezéből kivétetvén, fiscusra szállt. * 2 *)

A’ következő években Bethlen Gábor és Rákóczy György, kiknek kedves 
mulató helyök volt. szépitteték ’s erősségét nevelték. 3)

1646-ban I. Rákóczy Gy. az otti reform, egyháznak egy kellemes hangú 
harangot ajándokozott. 4)

1649. jan. 23-án tartott országgyűlés a’ „marosszéki gyalogokat Görgény 
várában való járástól“ felmentette. 5)

1650-ben és körül ez uradalomhoz 22 falu tartozott, mint bizonyítja a’ 
fiscalis javadalmak ez évben készült regestruma. 6 * 8)

1660- ban Kemény János az Erdélyből kibujdosott békétlenek ’s székely- 
ség által biztatva Erdélybe nyomul, hol fejdelem Bartsay Ákos testvérét G ás
párt legyőzvén amazt a’ görgényi várba szalasztá. ")

1661- ben szászrégenben tartott országgyűlésen a’ báb fejdelem Bartsai 
Ákos s) az erdélyi rendeket nyilatkozó levele a’ hűség esküje alól feloldozván, 
ezek febr. 6-án Kemény Jánost a’ trónra emelik, Ákosnak pedig kárpótlásul 
a’ görgényi uradalmat adák 11 faluval. És ő ? ő elfogadta a’ kárpótlást ’s Gör
gőn vbe vonul. Ezenben hire futamodván, hogv ő a’ töröknél agitál az uj fej
delem őrseregének Görgénvbe bebocsátását kivánta ’s megnyerte. Utóbb a’ Bartsai 
Ákos órseregét elereszté, végre ót még családjától is elzárta. Ez évijun. 12-én 
kötözve szekérre teszik ’s Kővár felé útnak indítják — de a’ répái határon 
megöletett. 9 10)

1662- ben az Apafíy párthiveinek gvülhelye volt, kik itt mart, 10-én or- 
szággyülést tártának. ,0)

És most egy episodot mondok el a’ vár végnapjai korából, egy regényes 
és szép eseményt, melly mutatja, melly lelkesen, milly áldozólag szerette Erdély 
szabadsága utolsó bajnokát . . . utolsó magyar fejdelmét. 1T)

Rákóczy leghívebb barátjai, legokosabb tanácsadói ’s legbuzgóbb ügyba
rátai közé Bátori tartozott, egy férfiú kinek, a’ kurucz vezér ’s szentügyéhezi 
ebhü ragaszkodása példányként még sokáig élend a’ nép ajkain. Fenntartá a’ 
traditio. hogy midőn egyszer Bátori az osztrák seregeknek egy várat kétségbe 
esett viadal után is kapitulált volna, a’ Kuruczvezér gyávaságáért arra kárhoz- 
tatá. hogy egész órseregével a’ két rendben kiállított sereg közt fegyvertelenül

*) L. ez évi országgyűlési végzéseket, hiteles másolatban a’ báró S z i l á g y i  
Samu nagybecsű kézirat gyűjteményében , továbbá az Approb. Const. P. III. Tit. 
18. art. 1. Ezenkívül B e t h l e n  Farkas YT. k. p. 516.

2) L. a fennidézett helveket az approbatat kivéve.
3) L e n k ,  M a r i e n b  u r g ,  B e n i g n i, W i n d i s c h  fennebb idézett mun

káikban és helyen, s kivülek K e m é n y  J. autobigraphiája.
Bizonyitja ezt a’ harang köv. felirata: Illusstrissimus ac Celsiss. Dux D. 

Georgius Rákóczy D. Gr. Princ. Transs. Par. Reg. Hung, et Siculor. Com. Hane 
Campanam Albae Júliáé fusam usibus Eccl. Görgéniensis d. a. D. M.D.CXLVL

J) Ez évi országgvülési végzés 34. pontjánál fogva. L. a. b. S z i l á g y i  
Samu kézirat gyűjteményét , B e n k ö kéziratban heverő Spec. Transsylvaniáját 
(§. LXXXIH. 3.) ki e’ gyűlés illető pontját közli. Approb. Const. Edict 56.

6) Benkö fennidézett helyen közli e’ faluk neveit.
') Kemény-  János História Transsylvaniae. I rész. H kötet.
8) Bartsai Ákos kályhafutóségból emelkedett a’ fejdelmi trónra, de ó ezt 

nem érdemeinek csak a‘ vak sorsnak köszönheté. Helyesen mondja róla Windiseh: 
(Die Fürsten von Sübenbürgen H. 298.1 „ . . . . er. der geboren war ein fürstliches 
kabinet zu heizen, nicht geboren war, ein kabinet zu regieren."

9) L. S z a l á r d i  nagy becsű ’s fájdalom kéziratban heverő krónikáját. K e
mé ny  János históriáját L rész. H. kötet 55—61.

10)  L. S z a l a r d i n  810. ’s K e m é n y  Jánoson kívül a’ Compil. Constut. 
12 Tit. n . art.

*|) Ezen eseményt leirta ügyes tollal írott de fájdalom kéziratban heverő 
históriájában.
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defilirozzon, hadd olvassa az a’ szégyenpirt a’ bűnösök ajkain. Ennyi lealacso- 
nyitás, ennyi meggyalázás nem ingatá meg a’ Bátori hűségét, hanem bosszús 
kebellel, arczán szégyenpii-ral szent esküt tett le a’ haza és szabadság véres 
oltárára, hogy egyetlen darabka helyet sem adand soha az ellenségnek át.

Teleky Mihály a’ diadalmas Rákóezy pártjára á llván, (1704.) liiában 
próbálta a’ Bánffy László várnoksága alatt álló Görgényt bevenni; a’ bezártak 
sorsa Ínséges volt, számos beteg, semmi viz, ’s kétségbeestök leirhatlan vala. 
Végre a’ nyomor győzött az elcsigázott ’s Teleky által megvesztegetett német 
parancsnok 1000 aranyért ’s ezredesi állomásért feladta.

Es Rákóezy a’ várat Bátorinak adta á t , ki 100 válogatott katonával 
rögtön beköltözött.

Bátori első dolga volt a’ megrongált helyeket megerösitni; azután a’ 
szomszéd falukból eleséget vitetett fel ’s nem kevés számú mesterembert gyűj
tött ősz ve.

1708-ban 500 lovas ’s ugyanannyi német a’ várat ostromolni kezdé. 
Már 300 bomba dörgött el a’ marhabőrrel bevont fedezeteken, de a’ várfalak 
és bástya csonkulva bár, de daczosan néztek ki a’ fiistfellegből. Végre Rabutin 
saját fiát küldi Bátori hoz a’ vár fólkérésére. Bátori a’ németet bástyáján egy 
pohár borral fogadta ’s kereken megtagadó választ adott.

’S parancsnok Katempla csatáraival a’ Rabutin parancsára megrohanja 
a’ várat. Egy éjjel, midőn Bátori örjeit vizsgálta, a’ tűz világánál egy lövész 
által megismertetvén, lelövetett. Nem halt ugyan meg, de sebje meglábolhatlan 
vala. A ’ haldokló több napokon át okos és bölcs parancsokat osztogatott ka
tonáinak betegágyából — a’ gyűlölet és fájdalom nem engedek meghabii.

Többi egy szuronyokkal ellátott ’s két vaskerékre alkalmazott gerendát 
tétetett a’ várfalakra, mellyet az ostromló németre bocsátott. A’ megszalasztot
tákat a’ várbeliek keményen lődözni kezdik — Katempla 100-ad magával 
vérzett el.

Ezután Rabutin Honicsit küldte újabb lőszerekkel Görgény alá. Bátori 
meghalt és a’ más kárán tanult Honicsi okosabb rendszabályokhoz nyúlt, annyira, 
hogy elkeseredett ostrom ’s kétségbeesett védelem után, miután a’ kuruezoknak 
lehetlen vala a’ várat tovább védeni, ezek, hogy a’ várat fel ne adják, elhatá- 
rozák megszökni. De az erdő szélén Honicsi egy lovasezredére bukkantak. A ’ 
darabontok és nemesek visszaszaladtak, de 30 hajdú egy kétségbeesett végere
jével tört magának utat. Csak 14 érte el életben Magyarhon határát.

És Honicsi? 3-ad nap múlva gutaütés következtében meghalt. —
És a’ görgénvi vár? kő alig maradt kövön; annyi düvel, olly szilajul rom

bolta szét a’ német sereg.
. . . .  Ez volt Rákóczynak utósó erdélyi vára. És itt is a’ honszerelmet, 

szabadság-vágyat kétségbeesett védelem daczára eltiprá a’ nagyobb erő.
Márványkő nem díszíti a’ szabadság végcsatái helyét. De az elevenholt 

bizonyság, a’ márvány csonkatorony, keserűbben és hangosabban szól a’ leg
szebb epitafiumnál. SZILÁGYI SÁNDOR.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
Művészetünk jelene — Mercadante „H  o r a t i u s o k  és C u r i a -  

t  i u s o k“ operája — párvonal Corneille tragoediájával •— előadása színpa
dunkon.

A’ világszellem megújulásának e’ nagy napjaiban leikeink megfejthetlen 
bűverővel függnek egymásban egy azon szent érdek körül, melly most minde- 
nikiinknek kivétel nélküli egyetlen életkérdelme.

I tt  a’ forduló pont, melly jövőnk felett határoz. Kedélyeinket az egymást 
érő, naponként terhelőbb tapasztalatok súlya tettekre edzi, ’s ha alanyi hajla
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maink csak pillanatokra is műélvezetre csábítanak bennünket, azonnal vissza
sodortatunk az általános mederbe, mellyben hazai közérzelmink egybefolynak. 
Csak vétkes közöny, vagy szánalmas növényéletmód kötheti ki most hajóját a’ 
békés érzelem varázs szigetéhez, hol a’ művészet is egyedül tenyész; de kit 
magasabb emberi czélok vezérelnek, e’ földöntúli adományokkal igéző szigetbe 
most legfeljebb egy sóvár pillantást vet, mert inkább mint valaha, jelenleg: 
k o m o l y  a z  é l e t ,  v i d á m  a’ m ű v é s z e t . . . .

Óhajtottuk volna, miszex-int Mercadante gyönyörű operája inkább később, 
gondtalan, boldogabb napjainkban adaték, hogy magunkat azon műeszméletes 
ámulatba áttehetnők, mellyet minden magasbfajú műnek gondosabb nézlelése 
igényel. De ha már a’ meglevőt fentartani kívánjuk, ne az általános hangu
lat , mellyel most minden mű fogadtatik, legyen a’ mérték e’ felette szép zene- 
költelem megítélésében; mert a’ folytonos kedélyhullámzások csak zavart kép
leteket tüntethetnek vissza a’ képzetben mind a’ felől, mi a’ hullámzás okán kí
vül esik. Ha érdemlegesben akarunk Ítélni ez opera felől, rejtekezziink a’ mű- 
itészet buvárharangja alá, ’s ha a’ külélet zajongó hullámairól lebocsátkozánk 
bensőnk mélyébe, azonnal körülcsapongva érezzük magunkat mind azon anda
lító báj ’s édes hevülettől, mellyben az olasz zenészét olly kiapadhatlan gazdag, 
’s egyszersmind a’ fölvett szöveg alakjainak mélységes szerkezetében igazolva 
találandjuk mindazon jellemeket, mellyek Corneille tragoediájában olly meste- 
rileg előállítvák. De nagyszerűbb még itt a’ zene átvitelében az ellentétes nagy 
szenvedelmek küzdéseinek visszaadása, mint magában a’ drámában, melly min
den költői jelességei mellett is nem képes annyira elragadni, már azért sem, mert 
azon egyetlen történeti mozzanat, melly Roma ’s Alba sorsának az oraculum 
kijelentése szerinti eldöntését tárgyazza, hogy t. i. a’ Horatius és Curiatius 
testvérek küzdjenek meg egész népekért, nem szolgáltat elég anyagot érdekes 
drámai bonyolításnak — ’s kifejlődésekre; míg zenében a’ kettesérzelem, azon 
magasztos polgári erény-érzet, melly magát honáért feláldozza ugyanazon vér 
ellen, mellyet másként éltével váltana meg, és a’ szerelmi szenvedély vegyülete 
sokkal behatóbban jelenittetik. A ’ két nőszemélyek, Camilla és Sabina, a’ drá
mában igen köznapi jellemek , mert az első szeretőjét Curiatiust, másik férjét 
Horatiust olly szertelenül szeretik, hogy feledve az t: miként kedveseik önfel
áldozásukkal a’ hazának olly kitűnő szolgálatot tesznek, mire minden valódi 

^ m a i hölgy csak büszke leendett, kétségbeesésükkel őket kötelességüktől visz- 
szatartani akarják; míg itt ép e’ nembeli gyöngeségü jellemvonal teszi Camillát 
(Sabina igen alárendelt szerep az operában) érdekessé ’s tiszta lyricaivá, ellentét
ben hajthatlan szilárd testvérével Horatiussal és ridegerényü atyával. Nagy elő
nye még az operának a’ dráma fölött Yaleriusnak kihagyása, ki elég feleslegesen 
Camilla meg nem hallgatott szeretőjét képezi’s egyszersmind a’ dráma történel
mét az egész darabon át nem változó színhelyen időről-időre elbeszéli; holott 
az operai jelenetekben a’ történet menete szerinti kellemes változatok egymást 
érik ’s a’ különben igen bevégzett műegészletbe tetszetős tarkaságot hoznak. 
Egyes zenerészei közt, mellyeket átalában, Mercadanténak „Elisa e Claudio“ 
’s „II Guiramento“ operáiból ismert hasonló thematologiai mélység ’s felette 
fényes hangszerelet jellemez, kiválólag szépek: az első felv. női kar (es-dur), 
Camilla ékes ariája (d-dur), mellyet Ilollósi k. a. a’ voccolisatio legművészibb 
grupettoival halmozott el, mellyeket valaha tőle hallottunk; igen kedves zeng- 
zetű Horatius ariája (—dur). Ellenben igen nagyszerű a’ 2-ik felv. azon hármas 
Motett, midőn az oraculum Horatiusok és Curiatiusokat harczosoknak kijelöli. 
I tt igen mesteri műformák kerülnek elő ’s a’ mellett igen szép melódiák. — 
E ’ felv. a’ Horatius ’s Curatius közti kettesdal (Es-dur), midőn harczba mennek 
igen buzdító, valamint a’ tábori férfikardal is (ges-dur), mellyet valódi harczias 
antik-népszellem leng át. A ’ 3-ik felv.ban gyérebbek a’ szépterményű részek 
’s ezek közt Camilla imája (e-dur) kétségtelenül legkedvesebb, —•
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Az előadásról elég dicséretest monhatnánk egyébkor, bár sok megróni 
valót is. Hollósi k. a. olly hóditó Camilla, hogy toborzási időnkben szinte vesze
delmes lehetne sok hadfiainkra. Kár, hogy a’ nagy szerep — kivált erős egye
temes részekben, nagy erő felhasználásába kerül. Igen örültünk, hogy az utolsó 
jelenetben, midőn Rómát ’s testvérét megátkozza — benne egyszersmind jeles 
színésznőt is látunk. Wolf (Curiatius) olly gyöngéd olly finom, hogy szinte több 
benne a’ divatos, szerelmes, mint a’ megedzett hős. Füredinek (Horatius) egyike 
a’ legjobb szerepeinek. A’ karok — főleg a’ férfiaké — operáinknak e’ legfé- 
nyesb része, ez operában is igen jelesek. — — Sz. G.

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
BECS, 1 8 4  8. T a v a s z u t ó  2 6 - k á n .  Vérvörös zászló leng a’ nép 

között, fölötte a’ forradalom hatalmas szelleme őrködik. Föl vannak ismerve az 
absolutismus szörnyei; átlátta mindenki, hogy Insbruckban a’ reactiónak feje
delmet rablóit éjmadarai fészkelnek. Alattomosan dolgoznak ezek a’ szabadság 
megbuktatásán, ’s az álhirekben ringatott fejdelem félelmét hitszegőn használják 
fel czéljaik kivitelére. Valóságos clubbot képeznek, hol hivatal után ásitozó 
bureaucraták, néphitet téveszmékbe lánczoló papok, megbukott aristocraták, 
’s számkivetett ligoriánusok készítenek szennyfoltokat a’ jelen kor történeté
nek örök-emlékű lapjaira. A’ tartományokat föl akarták zenditeni, ’s mindenütt
azt hiresztelték, hogy a’ köztársasági szellemű Bécs elűzte jó fejedelmét.............
’s most, mikor az elvakitott ezerek bőszültsége boszút esküdött a’ pártütö vá
rosnak, elérkezettnek hitték az időt a’ szabadság semmivétételére. Fejdelmi 
aláírással ellátott föltételeket közöltek Becsesei, mellyeknek mindegyikében a’ 
reactió szennyes óriása rejlett. E ’ föltételeket az idevaló ministérium vakenge
delmessége jézuitismusi pietással közié a’ néppel. Gyáván hódolt minden bu- 
reaucraticus tervezeteknek, ’s intézményeiben Bécs helyett mindég Insbruck felé 
gravitált. Azt hitte, hogy néhány császári manifestummal kénye kedve szerint 
vezetheti majd a’ népet. Most látja hogy rosszul számított. — Nem olly nyo
mora időkben élünk, hol a’ népjogot tapodó kormányrendeletek előtt szolgai 
alázattal hajtá meg fejét a’ nép csak azért, mert elnyomatását a’ fejdelem alá
írásával szentesítette meg. Míg vakságban sinlett a’ nép, addig a’ fejedelem 
személyisége szentesített bármelly rendeletet: most pedig a’ rendeletek minő
sége szentesíti a’ fejedelem személyiségét is. Hajdan a’ souverenitás csak a’ fe
jedelemnél volt, épen ezért vérben fürdő absolutismussá fajult, — most a’ fen
ség a’ népnél van,  kinek a’ fejdelem csak első szolgája, ’s h a  u r a  e l l e n  
f ö l t á m a d ,  ön s í r j á t  á s s a  meg .  Ez a’ különbség épen a’ hajdani ’s je 
lenkori monarchia közt. Amaz terrorismuson, ez democratián alapul. A m a -  
b a n  a’ s é r t h e t l e n s é g  b á r m i  z s a r n o k s á g n a k  ’s g y á v a s á g n a k  
b i z t o s í t é k a  v o l t ;  i t t  a’ s é r t h e t ő s é g  b i z t o s í t j a  a z  e g y e n l ő 
s é g ,  t e s t v é r i s é g  ’s s z a b a d s á g  s z e n t  h á r o m s á g á t .  — Elenyész
tek most a’ papság hazudott szentségei, — szolgai térdre hullás helyett föl- 
emelkedettt fővel, töltött erszény helyett töltött fegyverrel, miseáldozat helyett 
véráldozattal járu l mindenki legnagyobb szentjének a’ világszabadságnak szent 
oltárához. L e g e l s ő  h a t a l m a s s á g g á  l e t t  a’ n é p ,  — e r e j e  ö n m a 
g á b a n  ’s n e m  s z u r o n y o k b a n  v a n ;  katonacsapatok helyett a ’ fólvi- 
lágosodás ’s öntudatra ébredés őrzik e’ hatalmasságot, ’s meg fognak tudni 
küzdeni a’ szolgai rendszer bérlelkü harczosaival. Minden füstbe ment katonai 
ijesztgetéssel a’ nép hatalomérzetének erkölcsi ereje növekedik. A’ fólvilágo- 
sult munkások jogérzetének morális hatása biztosítékot ad a’ felöl, hogy a’ bur- 
geoisie, ha Párist nem majmolja is, legalább nem fog Pétervárnak kancsukája 
alá hajlani. A ’ fejdelmi családnak pedig hírül adja, hogy népének hü ragasz
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kodása visszás arányban áll az aristocratico-bureaucratia önző karjai közt 
maradással.

Minden fejedelmi nyilatkozat, mellyböl a’ reactiónak múltba vágyó poli- 
ticája sugárzik ki, a’ nép bizalmát ingadoztatja meg. A ’ tegnapi által tövében 
meg van ingatva. Az egyetemi fiatalság nemzetőrségének feloszlatását czélozza 
az, ’s úgy rajzoltatnak le benne a’ tanulók, mint a' fölidézett nyugtalanságnak 
egyedüli okozói. Pedig soha sem volt Bécs nyugodtabb, mint mióta a’ veszélyes 
camarilla eltávozott. Látszik ebből nyiltan, hogy inkább az udvarpárt, mint 
a’ tanulók okoztak nyugtalanságot. A ’ zavargás fő oka az eddigi zsarnoki 
rendszer vérebeiben rejlett, kik egy érdemjelért, vagy tanácsosságért, lelkűket, 
hitüket ’s hazájokat áruba bocsátották.

Az egyetemi fiatalság csak az elnyomni szándékolt népjogok védletére 
kelt fö l: ’s ezért köszönetét, nem gyanúsítást érdemel. Hogy az örök igazság 
elveit fegyv errel vívta k i, az a’ bureaucraták makacssága által előidézett forra
dalomnak természetében fekszik. Ha Páris Guizotot folytonosan kéri jogai 
megadására, de a’ mellett soha sem demonstrál, úgy a' Lajos-Fülöp alatti rém- 
uraság járm át hordozná még most is Francziaország.

Elvekért küzdtek az egyetem növendékei, mellyekérti fegyverfogásra ki
fárasztott türelmük, ’s a’ kedvező körülmények szükségessége által hivattak föl. 
Megakarták mutatni az absolutismusnak, hogy vele megmérkőzhetni elég erőt 
éreznek magukban. — A ’ fejedelem eltávozása óta higgadtan tanácskoztak 
teendőik felett. Sokáig gondolkoztak, hogy az általuk képzett nemzetőrséget
feloszlassák-é vagv ne ? .............Tanácskozásuk hire villám gyanánt szárnyalta
át a’ várost. —  „A* tanulók el akarnak oszlanilitt akarnak hagyni bennünket! 
kérjük föl az universitást egvüttm aradásra!“ ezek voltak a’ jelszavak minde
nütt, ’s osztálykülönbség nélkül harsogták vissza százezerek. Egymást érték 
az egyetemnél a’ különböző városnegyedek küldöttségei, egyes polgárok tar
tást ’s szállást ígértek a’ szegényebb sorsunknak, ’s a’ munkások küldöttsége 
minden munkás napi dijjának V5-ét fölajánlotta. Illy körülmények közt az uni- 
versitás elhatározta, hogy mint politicai testület ugyan többé fel nem lép, de a’ 
május 15-kének kivívott szabadság védletére fegyverben fog maradni.

A ’ kormány még mindig hallgatott. Azt hitte az előzményekből, hogy 
némelly Hye professorféle emberekkel oda fogja vinni a’ dolgot, hogy a’ fiatal
ság ön magától szélivel fog oszlani. Most kijátszott hite föllépésre bírta. Da- 
czolni akart az egyetem falait körül-övedző néphatalommal. Fölkérte gróf Co- 
lorédót, hogy mondjon le a’ fiatalság nemzetőrségének parancsnokságáról, ’s 
oszlassa szét a’ fiatalokat. A ’ parancsnok engedelmeskedett. Tegnap délután 
minden utczaszegleten ki volt ragasztva leköszönése, mellyben atyailag szóllitja 
föl a’ fiatalságot szétmenetelre.

Az ifjúság ez ellen ünnepélyesen tiltakozott. A ’ lakossághoz proclamatiót 
bocsátott k i, mellyben határozottan kijelenté, hogy bízik Bécs szabadság-érze
tében, ’s szétoszolni semmi esetre sem fog. Colorédó még ez éjjel magától a’ 
néptói nagyszerű macskazenét kapott.

Ma reggel gróf Montecucullitól a’ kormánytanács nevében egy rendelet 
jelent meg, mellyben hivatkozva ö fensége manifestumára, ’s a’ provinciáknak 
ellenséges hangulatára, az a c a d é m i a i  l é g i ó t  f ö l o s z l o t t n a k  j e l e n t i  
k i ,  ’s megparancsolja, hogy fegyverét minden tanuló tegye le, az universitáa 
zárassék be, ’s az itt maradó növendékek Boroztassanak a' rendes nemzetőrség 
közé. — Megígérte egy úttal, hogy azok számára, kik rendeletét értelmezni 
nem tudják, c o m m e n t á r u l  f e g y v e r e s  k a t o n a i  e r ő t  f o g  r e n d e l n i .  
— Roppant tömegekben olvassák mindenütt e’ rendeletet. Az elégületlenség 
hangos ellentmondásban tört ki. Kétszeres elkeseredés szállta meg a’ különben 
is fölizgatott kedélyeket. Vörös tollat tűzött mindenki, ’s rohant az egyetem 
felé. Hevesen men‘ek itt a’ vitatkozások. Elhatározták, hogy semmi önkénytea
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kormányrendeletnek hódolni nem fognak, ’s az egyetemet csak holt testeiken 
keresztül zárhatják be. A ’ felkorbácsolt indulatok bősz kitörése rémitő volt. 
Függetlenség vagy halál! . . . .  ez volt a’ jelszó, ez harsogott minden ember 
ajkán, ’s a’ szabadság istenének tett eskü elhangzásakor megrázkódtak az ős- 
épület százados falai. Minden szónokot, ki a’ szabadság érdekében emelte föl 
szavát, mennydörgő helyesléssel üdvözölt a’ néptömeg. A ’ kormányférfiak fö
lött százezerek rémes boszukiáltása dörgé el a’ pereatot.

Gróf Colorédó ’s Montecucolli elég vakmerők voltak a’ néptengeren ke
resztül az egyetemhez fúródni. Az első kérte a’ növendékeket, hogy engedjék 
bezárni az egyetemet, míg komoly következményei nem lesznek. Montecucolli 
pedig parancsolni akart. Büszkén kívánta, hogy a’ tanulók rögtön engedelmes
kedjenek a’ kibocsátott kormányrendeletnek, mert különben maguknak tulajdo
nítsák, ha a’ megsértett hatalom föllépésre kényszerítése őket mint zendülőket 
fogja sújtani. Az indulatvihar, mit e’ meggondolatlan beszéd előidézett, bor
zasztó volt. Rémes elégületlenség tört ki a’ hallgatók között, ’s Montecucolli 
a’ boszut kiáltozó tömeg fenyegető átkai között távozott. M ért eresztették el 
ezt a ’ reactió egyik főczinkosát? Mért nem tartóztatták le, hogy a’ következ
hető megtámadtatás esetén lehessen valakit fölakasztani P Nagyobb gazembert 
egy hamar nem is találhattak volzia Jól láttam, hogy kárörvendő gúnymosoly- 
lyal hagyta el az egyetemet. Sötét lelkében az aljas tervek ezerjei hullámozhat
tak, — halált esküdhetett minden jó polgár fejére.

„Katonaság jön !“ hangzott egyszerre az egyetemben. Gróf Nugent ezre
dének egy osztálya mindenre fölkészülten közelgetett. A’ fölzavart nép hullámzó 
tengere eleibe sietett, ’s úgy összeszoritotta, hogy az fegyverét használni nem 
volt képes. Nagy nehezen kiszabadult a’ körülövedző néptömegből, ’s mindenütt 
erejét fölülhaladó polgárseregtől kisérve vonult vissza a’ Hófra, hol a’ kiszeg- 
zett ágyuk bástyája mögé menekült.

Benn az egyetemben a’ fájdalomnak kétségbeesésig magasult elszántsága 
tevékenység terére lépett. Minden bútort utczára szórtak, hol a’ fönnállók 
hihetetlen gyorsasággal emelték föl egymásután az óriási barricádokat. P ár 
perez alatt el volt torlaszolva minden, ’s az egyetem megvehetetlennek látszó 
erősséggé alakult. Minden terem fegyveres néppel lett tele, az előre nyíló abla
kokban két ágyú szegeztetett ki, ’s pokoli torka rémesen ásított, elunván várni 
a’ késedelmeskedő katonákat. Minden toronyban megkondultak a’ vészharan
gok, a’ polgárság ’s nemzetőrség kétségbeesetten kapott fegyveréhez, ’s az el
határozottság óriás hatalma mindenkinek kétszeres erőt kölcsönzött.

Kilencz óra felé a’ külvárosokban is megverték a’ lármadobot, ’s töme
gekben gyűltek össze a’ nemzetőrök. A ’ Glacis egy része bombás kocsikkal, 
ágyúkkal, gránátos-, vasas- ’s huszárkatonákkal volt fedve. Helyzetük iszonyú 
volt. Sokkal kevesebben voltak, hogy sem a’ nép roppant hatalmával daczol- 
hattak volna, ’s a’ vonalokról betóduló munkásoknak dühösségétől minden 
perezben rettegniük kellett. Ezenkívül biztos kútfőből tudom, hogy parancs kö
vetkeztében csak végszükség esetén nyertek engedelmet a’ tüzelhetésre.

Minden kapuk el voltak zárva. A ’ kirendelt katonaság szuronyai elzártak 
minden közlekedést a’ belső és külső városok között. A’ tanulók sorsán aggódó 
izgatottság azonban a’ külvárosokban perczről perezre hatalmasabb lön. A’ munká
sok vad elkeseredéssel akartak porba sújtani minden katonát, ki merészen utjok- 
ba fog állani. Alig lehetett őket lecsillapítani. Dorongokkal, ásókkal, kapákkal, 
fejszékkel voltak fölfegyverkezve. Támadást határoztak. Legczélszerübbnek hit
ték ezt ott kezdeni meg, hol a’ katonaság ereje leggyengébb. Csendesen elhú
zódtak Leopoldváros felé, ’s ott ellenállhatatlan erővel rohanták meg a’ vörös- 
toronykaput. Berger — ki a’ támadóknak egyik vezére volt —  az ellenszegülő 
katonaság által történetesen (! ?!) agyonlövetett. Borzasztó hatást idézett ez 
elő. Őrültséggel határos hahota reszketteté meg a’ levegőt. Lövés ? ......... or-
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diták kétségbeesve...........’s a’ munkások kapái, ásói folvillantak egyszerre
a’ mindinkább hátráló katonaság előtt. — E lőre! előre! kiálták a’ hátralevő 
ezerek, az elesett halott áldozatot kíván, véres boszut a’ katonaság ellen. A ’ 
munkások minden szónál napi fegyvereiket villogtaták. Sokan keszkenőiket 
adogatták össze, ’s kötelet fontak a’ katonaság fővezérét fólfüggesztendők. P il
lanat alatt győztek, ’s a’ katonaság alig volt képes védelmi állásban visszavo
nulni. Tízezerre mehető munkás lehetett itt, kik szétoszoltak a’ város külön
böző részeibe, ’s a’ tanulók után tudakozolódtak. Minden katona a’ vár felé 
vonult, ’s maga a’ város csak hamar megtisztult minden katonától. Tanulók ’s 
nemzetőrök mentek a’ munkások közé, megesküdteték rá, hogy senkinek vagyo
nát bántani nem fogják, ’s fölkérték , hogy a’ fólfejtendő utczakövezetekből 
csináljanak minden részében a’ városnak áthághatatlan torlaszokat. ’S nem 
késtek semmit a’ barricádok emberei, fegyvereik nyoma csak hamar meglátszott 
minden utczákon, a’ kövezet fölfejtetett; ’s örege, apraja, férfi és hölgy hordták 
a’ nagy négyszegletű köveket a’ fölállítandó torlaszokhoz. Sok helyen úri höl
gyek segítettek a’ munkásoknak. Minden ház ablakaiban négyszegletű utcza- 
kövek voltak fólrakva, hogy a’ torlasz ledöntésekor előre rohanó katonaságot 
lehessen mivel üdvözölni az ablakokból is. Fegyveres erővel nem boldogulha
tott itt a’ kormány. Tizenegy óra tájban mégis fenyegetődzni mert, hogy ha 
a’ nép haza nem oszlik, a’ katonaságnak ostromot fog parancsolni. De a’ nép 
nem ijedt vissza. Kétszerié nagyobb tűzzel helyezte magát védelmi állásba, ’s 
harezohajtó áhítattal várta az ostromparancs kiadatását. Hogy mennyire távol 
voltak a’ munkások minden rabló érzelemtől, ’s a’ megnyert szabadságot meny
nyire meg tudják különböztetni a’ vétkes szabadosságtól, hatalmasan tanúsítja 
az is, hogy rongyos ruhákban jártak  széllyel mindenütt, ’s a’ bezárt boltok 
ajtaira maguk írták föl e’ szavakat :

„ S z e n t  a’ v a g y o n !  L e  a z  a r i s t o c r a t i á v a l !  L e 
g y e n  m i n d e n  p o l g á r  a’ t ö r v é n y  e l ő t t  e g y e n l ő !  
s z ü l e t é s  n e  h a t á r o z z o n  s o h a ! ! ! “

Lelkemből örültem, ’s öntudatlanul kiáltám , hogy illy nép, melly a’ 
szabadságot így fogja fel, méltó rá , hogy annak áldásait élvezze is.

A’ kormány lá tta , hogy terve hiúsítva van, kétes állásában ingadozni 
kezdett. Pillersdorf 12 óra felé egy új hirdetményt bocsátott ki, mellyben menti 
a’ ministeriumot, ’s el akarja a’-nemzetőrökkel hitetni, hogy az egyetemi fia
talság lefegyverzése csak a’ separatismusi eszmék megszüntetéséért parancsolta
tok, ’s azoknak is szabadságukban áll a ’ többi nemzetőrök közé besoroztatni 
magukat. — Vad kaczajjal tépték szét mindenütt a’ hirdetményt, ’s darabjait 
diadalörömmel eresztették szélnek a’ munkások. Jól tudták, hogy a’ separati
smusi eszmék vádjával az ellene tömegben nyilatkozó morális hatalmat akarja 
megbuktatni a’ ministerium. Kevés idő múlva minden munkás kalapján ezen 
nyomtatott sorok voltak olvashatók:

Das Fortbestehen 
der academischen Legion 

im Sinne des kais. Erlasses vom 14. April *).
Egy óra felé mindent megerősített a’ kormány, mit csak a’ nép kívánt. 

Hírnökök tudaták mindenütt, hogy az egyetemi nemzetőrség fennállhatása a’ 
kormány részéről is biztosítva van. De a’ vészharangok zúgása még nem szűnt 
meg. Nyomtatásban ohajták az engedményeket látni. Lármadobok pergése közt 
egyre készültek a’ barricadok is. Még a’ legkisebb utczák is el voltak torla
szolva. A’ püspök^-utezában ’s Fleischmarkton magyar nemzeti lobogók voltak 
kitűzve a’ barricádokra. Egy másik magyar zászlót örömujjongatások közt hor
doztak a’ munkások.

*) A’ 14-dik áprilisi császári engedély értelmébeni fenmaradása az egyetemi 
Nemzetőrségnek.
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Az egyetemben ez alatt folytonosan vitatkoztak. Ide hoztak a’ munkások 
egy Wiesinger nevezetű r óm ai-catliolicus p a p o t ,  ki a’munkások közt 27,000 
p.ftot akart kiosztani, csak azé rt, hogy azok önmagukról elfeledkezve, fegyvert 
mártsanak az őket védő tanulók szivébe. Ki ne hajolna meg tisztelettel a’ mun
kások becsületérzete előtt, — 's ki ne fordulna el utálattal a’ gyalázatos lelkű
pap szennyes tettétől ? ........... ítéljetek felettük, mellyik méltóbb r á , hogy a’
hongyülésen szavazata legyen? . . . .  mellyik kiválasztottabbja a’ Jézusnak, a’ 
tisztalelkü paraszt, v a g y a ’ sötétlelkü pap? Eszembe jutottak legnépszerűbb 
költőnk egyik jeles költeményének papokra vonatkozó ezen sorai:

„Okos volt, a’ ki öltözetjüket 
Barnának rendelé,
Fehér ruhát azért nem hordanak,
Mert azt sötét lelkűk befeketítené !“

Az egyetem örömmel fogadta a’ munkások küldöttségét, ’s gondoskodott 
a’ római sáfárról. Egyúttal a’ nép nevében 10 pontot kitűzött, ’s kijelenté, hogy 
mindaddig állnak a’ védelmi barricádok, míg a’ ministeriumtól meg nem erő- 
síttetnek e’ következő 10 pontok:

1) Az összes katonaság hagyja el Bécset ’s menjen az olasz és orosz ha
társzélek védelmére.

2) A ’ 15-dik májusban kivívott jogok biztosíttassanak, ’s az alkotmány
hozó gyűlés lehető gyorsan hivattassék össze Becsben.

3) A’ kormány részéről követek küldessenek a’ tartományokba, ’s vilá
gítsák föl testvéreinket, hogy minden munkálatunk az összes birodalom jóllé
tének érdekében történt.

4) Töröltessenek el a’ zárdák.
5) Jövedelmi ’s szegényadó létesíttessék.
6) Katonaság esküdjék meg az alkotmányra.
7) Belső csatlakozás Németországhoz.
8) Nemzetegyenlőség.
9) Rögtön térjen vissza a’ császár a’ 15-dik májusi jogok épségben tar

tásával.
10) Mindazok, kik részesek a’ császár eltávozásában, n é p i t é l ő s z é k  

e l é  á l l í t t a s s a n a k .
E ’ pontokat örömriadással üdvözlő a’ nép , ’s leírhatatlan lelkesedéssel 

tette sajátjává mindenki. A ’ kétértelmű kormánynyilatkozatok széttépettek, ha
tározott feleletet óhajtottak a’ nap hősei. Minden kívánat szentesíttetett.

Három óra tájban katonák, polgárok, nők ’s férfiak tarka csoportja mász
kálta át a’ torlaszokat ’s nézte az egészen összerongált utczákat. Minden tor
lasznál pénzt szedtek a’ munkások számára. Örömmel áldozott nekik mindenki.

H at óra tájban .hírnökök vitték szét a’ h ír t , hogy gróf Coloredo ’s Mon- 
tecucolli megszöktek, de Hoyos mint kezes el van fogva, ’s le van tartóztatva 
az egyetem épületében.

Est ve 7 órakor ostromló tömeg vette körül a’ fenyitő-házat. A ’ jogtalanul 
elfogott Häfnert hozták ki. Vállukon vitték ki felé roppant örömriadások közt. 
A ’ diadal hőse halálsárga volt. Azt h it te , hogy halálra viszi a’ bősz tömeg. 
Milly nagy volt öröme, mikor az ellenkezőről felvilágosodott ’s meggyőződött. 
Öröme azonban kevés ideig tartott. Csakhamar megtudta, hogy elfogatása nap
ján anyját a’ veszteség fájdalma sírba vivé. Ö árva volt. De megvigasztalódott, 
mert az általa pártfogolt szabadság diadalünnepet ült.

így bukott meg az absolutismus. Most már elmondhatjuk mi i s : Gyalá
zatos emlékű múlt, pokolba veled !

így győzött a’ szabadság. Adja isten, hogy győzelme örökké tartó legyen!
P A P  GÁBOR.
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A R A D , május 20-kán;
Xe csak istenben bízzunk, mint bizánk! — 
Emberségünkből álljon fon hazánk! —

P e t ő f i .
Political mozgalmainkról nem sokat irhatok, mert népünk aluszékonyságát eléggé tanú

sítja a’ városi tanács atyai gondoskodása, melly egy népgyülés alkalmával a’ hon érdekében el- 
mulaszthatlan kötelességének ismeré , a’ szunnyadt polgárságnak tudtára adni, hogy az ébre
dés olly rég várt órája valahára már ü t ö t t !  — És hogy a’ tény természetesb legyen, a’ ,,sive 
quod erat démonstrandum“-ot ónos botok hatályos közremunkálásával kinek a’ fejére, kinek a' 
hátára véres betűkkel örök emlékül ráiraták! — Ezt csak mintegy elökészitéseúl annak, a’ mi 
ezután következik. — B rrr! szinte a’ hátam borsódzik belé , ha rágondolok; tanácslom is szép 
olvasónő, ha gyenge idegzetű, méltóztassék megtámaszkodni, mert bizony isten, semmiről jót 
nem állok! — Most olly tényt fogok leírni, melly a’ két magyar hazában aligha megtörtént, és 
történni fog , melly erélyes tanácsunkat is ollyannyira megzavard, hogy az eseményről gyors 
postával a’ ministeriumot tudósítani szükségesnek látta ! — ’S a’ tény ebből á ll: A’ nép a’ szín
házban, rémitő zaj között, a’ — R á k ó c z y t  eljátszatni bátorkodott! — Hah! szinte elakadt, a' 
lélekzetem, a’ míg leírtam; tudom, hogy nem fogja a’ tisztelt olvasó elhinni, hogy A r a d o n  
illy rémitő botrányok történhetnek; de becsületemre mondom, ez szóról szóra igaz történet! ■— 
Igaz ugyan, hogy már kissé elkéstem e' hírrel, de hogy valót irok, bizonyságom a’ városi ta
nácsnak a’ ministeriumhoz gyors postán küldött tudósítása! — 31 e n n y i r e  vi sz  az o s t o b a 
ság!  De hiszen ütött a’ váltság órája, küszöbön a’ tisztujitás! és ha isten úgy akarja, mint 
polgárságunk, elmondandjuk : ,,Uram, dicsértessék a’ te neved, mert megszabadítottál a’ go
nosztól ! Amen.“ A’ tisztujitásról, annak bevégeztével bővebben szólandok; most azonban tér
jünk szinházunkhoz, mint a’ nemzetiség egyik legfőbb terjesztőjéhez.

3Iúlt évi november elején, mint színházunk megnvittatásának szakában , szólottám Goes 
Ede biztosított igazgatóról; megjósoltam, hogy Goes az aradi szinügyet nemcsak hogy com- 
promutálni fogja , hanem azt is hozzá tevém, hogy ha az aradi szinügy ismét régi sorompóiba 
visszagördülend, azt egyedül Goes taszította oda! — Feltámadt ekkor ellenem az aradi levele
zők egész légiója, és a’ p o s t a s í p  rágalmazó hangját Goes úr irányában hamisnak nyilvániták! 
— Ennek következtében jónak láttam a’ színi tudósitásokkal felhagyni, annyival is inkább, 
minthogy némellyek szavaimban az elpalástolt önérdeket keresék, 's hagyám a’ szinügyet sér
tetlenül a’ maga medrébe folyni. — Hogy jóslatom valósult-e ? a’ következés mutatta meg. — 
Színészeink majdnem mind kitűnők voltak, és mégis annyira csökkent az eleinte szinte a’ túl- 
ságig buzgón pártoló közönség részvéte : hogy daczára annak, hogy a’ zártszékek és páholyok 
mind kibérelve valának, az utósó bérletben könnyen meg lehete olvasni a’ jelenlevő közönség 
számát, és a' színészek majdnem csak a1 puszta színfalaknak játszottak. — Sőt annyira nőtt a’ 
gyülölség Goes irányában, hogy több Ízben harsány kiáltások Goes nevét hangoztaták, ’s csak 
szinpadon nem létének köszönheté ki nem fűtyültetését! 3Iiért tehát e’ gyülölség? — Korán- 
sem szándékom Goes úr társaságának érdemeiből, melly mindnyájunk megelégedésére működött, 
(a’ drámai személyzetet értem) csak legkisebbet is levonni (sót az operai tagok között is igen 
jeles egyének valának nehányan); csak annyit akarok röviden mondani, hogy egy olly ügynek 
élére, mintáz a r a d i  s z í n ü g y ,  nem egy neje szeszélyei után hajladozó nádszál, hanem egy 
erélyes és szilárd férfiúra van szükségünk; egy szóval: nekünk i g a z g a t  ó és nem pa p u c s -  
hős  kell! — És egy illy férfiút nyertünk mi H a v i  31 i há l y  úrban, ki legközelebb egy ma
gyar népdal-társasággaí a’ külföldön tett dicsőséges utazása után visszatérvén , jövő november 
elején Goes  E d e  úrral együtt veendi át a’ színházat, és így remélem, hogy mindenik igazgató 
a’ maga helyén, Goes úr egyszersmind mint jeles karmester, nemcsak kipótlandják ^zt, minek 
eddig hiányával valánk, sőt bizton hisszük , hogy az aradi színügy állását az első helyre eme- 
lendik. — Tehát azon jó remény fejében, hogy az egész Európát megszállott reformvágy Goes 
úr személyét sem kerülte ki, ’s nem késend az illető k i r á l y n é h o z  a’ jó ügy érdekében egy 
proclamatiót terjeszteni, melly ha el nem fogadtatnék, számolhat segélyünkre, ’s kikiáltandjuk : 
,,Le a’ p apacskor mányr nyal 1“ — A’ társaság e’ hó elején Xagyváradra utazott nehány hétre, ’s 
onnan Szathmárra veendi útját. — Színházunk szakában igen sok új színmű adatott, közöttök 
három aradi szerzőktől, jelesen : Az i d e g e n e k  A r a d o n ,  vígjáték Sárosy Gyulától; 31 o s- 
t o h a  és f i a ,  dráma Oi’bán Petőtől és A’ be  t y á r , népszínmű Lukácsi Miklóstól. ítéljen fe
lettük ia’ közvélemény. •— Az aradi Hirdető, vulgo petreselyemlap, szerkesztőjének az Üngar- 
ban legközelebb annyira elevenére tapintottak, hogy utósó számú lapjában egész komolysággal 
állítja, hogy s a j t ó s z a b a d s á g u n k  már s a j t ó a r c z á t l a n s á g g á  aljasult , és egész el
keseredéssel a’ censura után fohászkodik. — Ennek az embernek emlékoszlopot kell állítani. — 
Egyébiránt, hallomás szerint, lapja legközelebbi számában szerkesztői tapasztalásait akarja rajz
ban közrebocsátani. — Szép egy kis fresco lesz, mondhatom! — Azonban, t. szerkesztő urak 
engedelmével, ezután gyakrabban értesítendi tisztelöjök LUKACSI 3IIKLOS.

YÁCZ, junius 6-án. E‘ városban ’s vidékén mindenütt csak két tárgy foglalkodtatja je
lenleg a’ polgártársakat, t. i. a’ képviselők választása és a’ nemzetőrség szerkesztése. Vácz vá- 
lasztóhelyúl van kitűzve; természetes tehát, hogy az itteni választók iránya fog határozni. Az 
akaratokat, vágyakat már meglehetősen ki lehet ismerni. Egy nagy többség ismeretes polgár
társunkat Hajnik Pált tűzte ki jelöltéül. Ezen férfiúnak egész élete egy nyílt bizonyíték a’ pol- 
gárhazafiuság, szabadelvűség és becsületesség mellett. Az utóbbi években különösen nagy, ál
dozatokkal is párosult küzdelmet vívott a’ szabadelvű ellenség diadaláért a’ megyei életben, 
társalmi helyeken, tiszt- ’s követválasztásoknál. O volt a’ martiusi napokban a’ boldogult KK. 
és RR. országgy űlésére a’ pesti küldöttségnek szónoka. — Azok, kik öt az egyház emberének 
mondják lenni, nemcsak egy parányi tényt sem képesek e’ mellett felhozni, de nem is ismerik 
gondolkozását, lefolyt életviszonyait ’s elveit, mint nem ismerik a’ táblabirák a’ szabadelvűsé



.get. — Vácznak, a’ mint kivehettem, értelrnesbjei, józanabbjai ő körűié pontosulnak össze.— 
O kedves azért is, mert Vácznak született gyermeke. És ezt azért, hogy tán egy dynasta, egy 
báró, vagy gróf legyen a’ képviselő , feláldozni valóban kár lenne.

A’ vidéken két helyről a’ falu jegyzőjét óhajtják képviselőnek. Yerőczéről Nógrádban — 
és a’ fótit Pestmegyében. Ez arra mutat, hogy Eötvös „falu jegyzőjé“nek jellemét megközelí
tették és a’ néphivatalt becsületesen kezelték.

Yáczon a’ nemzetőrség szelleméről igen rósz tudatot és véleményt kellett e’ napokban 
szereznem. A’ nemzetőrséghez egy őrnagy leend szükséges és egy zászló. A’ vácziak egy tény 
által mindkettőhöz hozzá akarnak jutni. Őrnagyunk a’ ministeriumtól bizonyos gróf N . . . t 
akarják kikérni, zászlóanyjának pedig annak nőjét. Ezen gróf mellett semmi hazaliui érdeme
ket nem lehet felhozni. Ki ismeri szabadelvűségét, polgári gondolkozását, közhasznú tetteit, vagy 
inkább ki ne ismerné az ellenkezőt ? Hanem sokan azért szerelmesek belé, mivel gróf. Vannak", 
kik csak azért óhajtják, hogy nekik egv gróf parancsolgathasson , egy gróffal beszélhessenek, 
tán még tőle kézszoritást, ebédet ’s illyesmiket kaphassanak ? különben miért is őt ? hiszen 
helyben igen becsületes magyar emberek, kiszolgált katonatisztek vannak. Mért mellőzni őket? 
— De még kellemetlenebb volt számtalanul azt hallanom, hogy nejét azért kérik fö l, mivel 
zászlót fog csináltatni, azt kihímezendi ’s más apróbb költségeket is fedezend. Ez valóban jel
lemző. Néhány forintért önök egy idegent, egy ismeretlent tisztelnek meg. Elfeledik városunk 
sok derék nőjeit, kik több Ízben a’ közügyért és önökért áldoztak is. — K. Tóni ügyvéd, 
ki a’ mulatságokat a’ váczi haut-volée nélkül nem is tartja mulatságnak ’s élvezetnek , ki 
annyira futos a’ grófnék kegyei után — miért nem karoltatta fel most azokat ? — De kü
lönben önöktől azt kellett várni, hogy nemzetőrségük annyának kebelükből , a' népből, 
egy polgári hölgyet választandnak. Ez önök érzelmeit szépen jellemzketé. Ez a’ polgári 
Vácznak helyes, illő tette leendett. Ez nem árulta volna el a’ kiskorúságot, a’ táblabiró- 
ságot, a’ folytonos kaczérkodást a’ gróf ’s illyesfélék kegyeivel stb. stb. Máskor többet. S.

KOLOSVÁR, május 29-én. Soha ország dicsőségesebben nem végezte be történeteit 
mint Erdélyország. Történetkönyvében az utósó lap a’ legszebb . . . .  az az előttieken vé
resek a’ betűk.

Mert azelőtt midőn látta, hogy testvé e külhoni dynastia vasjárma alatt szabadságát, 
nemzeti léteiét elveszteni készül — bár vérző kebellel külön vált.

Utóbb árulás és ármány őt is e’ dynastia alávetette, hogy a’ két elhagyott elnyomott 
testvér egymás kebelén együtt sirassa dicső múltját semmi jövőjét.

De az idők megváltoztak.
A’ nagyobb testvér lelökte táblabirói parókáját, levetette lánczait, ’s mint fiatal deli 

levente jobbot nyújtott a’ mégsíránkozó szegény testvérnek, ’s az őszinteség nemes hang
ján kérdé:

,,Akarsz-e enyím lenni?“
A’ másik testvér lesütötte szemeit, kevés ideig gondolkodott, majd az öröm kitörő 

hangján mond:
,Akarok, tied akarok lenni!‘
No ire vegyétek rósz névén, hogy perezig habozott, hogy igenjét nem egyszerre 

mondta ki — habozás divat a’ szemérmes menyasszonyoknál. . . . .
......... Reggel 10 óra volt.
Gyönyörű napja életemnek.
Az országház telve hallgatókkal, az utczát néptenger lepte el.
Ben Wesselényi Miklós a’ menydörgés hangján indítványozá, hogy az elszakadt két 

akar egygyé legyen.
Tudjátok ki az a’ Wesselényi Miklós?
A’ legbecsületesebb leglelkesebb hazafi, kire valaha az isten szép napja sütött, őszinte 

nyilt ember, ki a’ kormányt ármányos tanácsnokaira figyelmeztető, bátor férfiú, kinek szíve 
lelke helyén van.

És mik érdemei ?
Akkorban, midőn Erdély az I. Ferencz és Metternich vas pálczáját leginkább érezé, 

midőn a’ törvénytelen kormányzóval kezet fogva, e’ kis hazát mintegy szibériai gyarmatot 
vagy második k’amtsatkát kelettől nyugotig kirablá e’ három ember, midőn gondolkodni, 
vagy szólani tiltva volt, — tehát mintegy 20 év előtt Wesselényi megpendítette az unió 
eszméjét, ellenzéket alkot ’s országgyűlést csikart ki.

Jutalmát is megkapta — mert száműzetett, mert tiltva lön átlépni a’ hon határát, 
mellyért olly fen dobogott keble.

. . . Oh mi hatalmas ar te kezed nemesis, oh mi nagyszerük gyakran munkálataid!
Erdély utósó napján, utósó országgyűlésén épen az ember állott fel az unió ügyében, 

ki e’ szent eszmeért annyit szenvedett!
Ez nap Kolosvár innepet ült.
Honnan honnan nem — nem tudom — zás lótenger termett elé. Zeményi oláh püspök 

az uniót magasztaló oratiót, Schmidt szász követ, kit magyar falónak hittek, „unió vagy 
halál“  lobogót tart kezében ’s dicséri e’ szép napot.

E’ menet öszvejárja a’ várost, szónoklatokat tart az utczán, a’ lelkesedés kitörő hang
ján hirdetik mindenfélé „éljen az unió “

Az unió meg van.
Azóta vége hossza nincs a’ titkos conferentziaknak, kikben leginkább bíztunk, azok 

rejtelmeskednek leginkább.
Félünk, félünk : hogv még föltételes uniót tolnak szakunkba!

SZILAGYI SÁNDOR.
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E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s

• é r t e s í t ő .

az

1848-iki második félévi folyamára.
Az előfizetési díjak változatlanul az eddigiek maradnak, u. m. Budapesten liázhoz- 
hordással 5 ft, postán küldve 6 frt pengőben. — Előfizethetni Pesten szabad- 
sajtó-utczai 583-ik számú szabadsajtóudvarban földszint (a’ Pesti Hirlap kiadó- 

hivatalában) és minden postahivatalnál.
r

Az Életképek kiadó-hivatala.

EREDETI KIADÁS!
M egjelentek az l 8 4 7|s-ik  évi

mellyek m i n i s t e r -

íbgva a' k. királyi
Ö  7 J

eredeti kézirat

e l n ö k i  rendeletnél 

megerősítést nyert 

után nyomattak.

Á ra folio-alakban 48 kr. p. p.
99 nagy  8 -adrétben 2 4  „ „

Szükségesnek tartjuk kinyilatkoztatni, hogy nekünk minister- 
elnöki rendeletnél fogva az ez országgyűlésen hozott törvényczikkeknek 
eredeti kézirat utáni kinyomatása megengedtetvén, minden általunk  
kiadott ’s hitelesített példányok a ’ czinilapon a ’ fennebbi 
czim errel ’s alulirt tirm ánkkal vannak ellátva.

Az országgyűlési iratok kiadóhivatala Pozsonban.
Pesten kaphatók ezen törvényczikkck eredeti kiadása szabadsajtó- 

utczábau szabadsajtó-udvar

Länderer és Heckenastnál.



P e s t ,  m á j u s  2 7. 184 8.
Bocsásson meg a’ haza, hogy most, midőn minden pillanata olly 

drága, olly fontos, magamra vonom figyelmét, úgy szólván nyakára tolom 
magamat. Igen rövid leszek, szokásom szerint, ’s ha nevemhez egy eszme 
nem volna kötve, vagyis, ha nevem egy eszméhez nem volna kötve, a’ 
közönségtől ezen egy két perczet nem merném elrabolni.

Tény, hogy még a’ marcziusi napokban is a’ magyar nemzet egyik
kedvencze voltam..........néhány hét, ’s ime egyike vagyok a’ leggyülöl-
tebb embereknek. Minden elmenő hazafiúi kötelességének tartja egy-egy 
követ hajítani rám. Több ujságlap nem átalta magát pellengérré tenni, 
hogy nevem rá szögeztessék.

Nem szükség a’ világtörténetet átmagolnunk, hogy megtanuljuk, 
mi a’ népszerűség? csapjuk föl akárhol e’ nagy könyvet, ’s egy lapjából 
is megtanulhatjuk. A’ népszerűség a’ tarpeji szikla, mellynek tetejére nem 
azért viszik föl az embert, hogy ott a’ magasban uralkodjék, hanem hogy 
lehajítsák. A’ népnek mulatság kell.

Tudtam én ezt, mielőtt ama szikla tetejére ért velem az ujjongató 
sokaság, nem részegített meg a’ rám dobált koszorúk illata; ébren és 
teljes lélekjelenléttel vártam a’ letaszítás pillanatát, és ennek köszönhe
tem, hogy nem a’ fejemre, hanem talpra estem.

Talpra estem és semmi bajom sincs. Itt állok most alant a’ mélység
ben, alant és koszorútlanúl, de állok!

Egyet sajnálok, megvallom. Ha már kedvetek jött engemet lelökni, 
miért nem löktetek oroszlánok barlangjába]? hadd szaggattak volna szét e’ 
vad, de nemes állatok! . . . . miért löktetek ide, hol a’ csúszómászó férgek 
hemzsegnek ? mellyeknek csípése nem halálos, de több mint halálos: un
dorító. Istenemre, ha már bűnös vagyok, inkább érdemeltem a’ vérpadot, 
mint azt, hogy haszontalan rongyos-lelkű ficzkók hizlalják rajtam piszkos 
uyelvöket, miket eddig csak arra használtak, hogy az uralkodott önkény 
kegyelmes saru-talpát nyalogassák, mint farkcsóváló alázatos ebek.

47
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De bűnös vagyok-e vagy sem? mit vétettem? Egy verset írtam, 
mellynek tartalma az, hogy nincsen többé szeretett király, és egy népgyil
lésen kimondtam, hogy a’ ministeriumban nincs bizalmam.

Akkortájban úgy viselte magát a’ ministerium, hogy igazán nem 
bizhatott benne az, a’ ki féltette a’ hazát; ezt pedig csak az félti, a’ ki 
szereti. Kül és bel háború fenyegetett, és hadseregünk nem volt, ’s föl
állítására nem tett lépést a’ ministerium; Jellasics föltűzte Horvátország
ban a’ legnyilvánosabb pártütés zászlaját, ’s a’ ministerium úgy bánt vele, 
mint daczos gyermekével a’ majomszeretetű anya, az ember nem tudta, 
czirogatja-e vagy pofozza? ’s ezekhez járult a’ budai vérengzés . . . .  itt 
a’ haza szivében, a’ ministeriumnak csaknem szeme láttára apríttatta egy 
idegen zsoldos a’ magyart!

Ha illyen kétségbeejtő körülmények között kikiáltom bármilly válo- 
gatatlan szavakkal, hogy nem bízom a’ ministeriumban, ezt vétkemül csak 
az tulajdoníthatja, a’ ki nem tudja, mi a’ hazaszeretet.

Hallgatni mindig könnyebb mint beszélni, ’s a’ ki figyelmezteti a’ 
hazát, hogy itt és itt veszély fenyegeti, az ellensége nem lehet, de igen is 
ellensége az, a’ ki látja a’ veszélyt és hallgat. Azzal, hogy kimondtam, 
miszerint nem bízom a’ ministeriumban, nem akartam én őket elkerget- 
tetni, hanem ösztönöztetni általatok arra: viseljék magokat úgy, hogy 
átalános bizalomban, szerétben részesüljenek. A’ kocsis nem azért csattant 
ostorával, hogy lovai kidőljenek a’ rúd mellől, hanem hogy sebesebben 
haladjanak. A’ hasonlítás nem igen költői, de talán nem is igen rósz. Ha 
én a’ ministeriumnak volnék, jobban bíznám azokban, kik őt koronként 
gáncsolják, mint a’ kik örökké határtalan bizalmat szavaznak iránta, mert 
legroszabb esetben is gáncsolói legalább nyilt őszinte ellenségek, míg ama
zok talán álbarátok; ki tudja? előttem legalább igen gyanús, hogy az egész 
bukott pecsovics párt térdet fejet hajt a’ ministerium előtt. Jó emberből 
lehet egyszerre rósz ember, de a’ roszból egyszerre jó soha sem lesz.

De én nem hiszem, hogy a' ministeriumnak ellensége csak egy is 
azok közül, kik őt eddig megróvogatták, sőt t u d o m ,  hogy nem ellen
ségei, hanem a’ legőszintébb barátai, és ezért nagyon igazságtalanok, kik 
minket gyanúsítanak, piszkolnak. Azonban, ha tetszik, gyanúsítsanak, 
piszkoljanak tovább is . . . .  mi azon vagyunk, hogy a’ méltatlanságok 
eltűrése a’ legkisebb áldozatunk legyen, mellyet a’ haza oltárára teszünk.

Egyébiránt bármilly nagy emberek ministereink ’s én teljes elisme
réssel vagyok lángelméik iránt, nem hagyhatom helybe, a’ mit nagyon is 
túlbuzgó barátaik hirdetnek, hogy egyedül csak ők menthetik meg a’ 
hazát. Kimondhatatlan szomorú dolog volna, ha nyolcz emberen állna egy 
nemzet élete vagy halála. ’S ha mingyárt így volna is, ezt nem vón sza
bad kimondani, mert ha e’ hit elterjed és meggyökerezik, éktelen kárára 
lehet a’ nemzetnek. De nincs így. Az én hitem más, én azt vallom, a’ mit 
vallott a’ nagy franczia forradalom : „vannak a’ statusban h a s z n o s  em
berek, de s z ü k s é g e s e k  nincsenek.“ Minden időszak megtenni a’ 
maga embereit, ’s annál többet, minél több kell neki. E hitvallás elvesz
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egy részét az emberek nimbuszának, de csak azért, hogy méltóbb helyre 
tegye, a’ gondviselés fejére. —•

A’ mi ,,a’ királyokhoz“ czimű versemet illeti, rnelly népszerűtlen
ségem fő oka, az a’ republicanisms első nyilvános szava volt. Magyaror
szágban, és határtalanad csalatkoznak, a’ kik azt hiszik, hogy az utósó is 
egyszersmind. A’ monarchia Európában vége felé jár ; a’ mindenható isten 
sem mentheti meg többé. Ha valamelly eszme világszerűvé lesz, előbb 
lehet a’ világot magát megsemmisíteni, mint belőle azon eszmét kiirtani. 
És illyen most a’ respublica eszméje.

Azonban a’ monarchiának van még jövendője nálunk, sőt mostaná
ban elkerülhetlen szükségünk van rá, ezért nem kiáltottam ki a’ respubli- 
cát, nem lázítottam (mint rám fogják), csak megpendítettem az eszmét, 
hogy szokjunk hozzá. Ennél többet tennem esztelenség lett volna, ennyit 
tennem a’ haza- és emberszeretet kényszerített a’ magam föláldozásával 
is. Igen, a’ haza- és emberszeretet.

Átalakulásunk minden esetre vérbe fog kerülni, arról szó sincs; azon 
kell hát lennünk, hogy minél kevesebb vérbe kerüljön, ’s erre a’ legczél- 
szerűbb eszköz, az új eszmét lassanként, apródonként terjeszteni, megked
velteim. Jaj nekünk, ha egyszerre berohan ajtóstul! akkor nem lesz ke
nyerünk, mert a’ vérfolyamok elmossák vetéseinket!

Ennek elkerüléséért írtam , a’ mit írtam, ’s megnyugszom benne, 
mert a’ mennyit ártottam vele magamnak, annyit használtam másoknak. 
És ezért ne bántsátok a’ respublicanusokat, ne lázítsatok ellenök, mig ők 
nem lázítanak, és ők nem fognak lázítani, mert tudják, hogy a’minek meg 
kell lennie, meg lesz. A’ keresztyén vallásnak csak tizenkét apostola volt, 
mégis elterjedt; hogy ne terjedne el a’ respublika, mellynek már annyi 
apostola van és annyi martyrja volt! Tudjátok Párizsban a’ saint-Mérv 
utczát? ott 1832-ben száz republicanus ifjú esett el . . .  . olvassátok el 
a’ történetnek e’ lapját, megtanulhatjátok, miilyen katonák a’ republica-
nusok.......... 24,000 betanult hóhér alig birta kiirtani e’ 100 gyermeket!

PETŐFI SÁNDOR.

MUTATVÁNY DOBSA LAJOS „SÁTÁN“ CZIMÜ
REGÉNYÉBŐL.

PROLOG.
,,— — ---------— — ki mennydörög ott fent?

A’ szelek harsogó zúgása kit jelent?“
Zsoltár.

......................a’ nap pirosán nyugszik . . . nyugtában befösti a’ vi
zeket, mert lábainknál viz te rü l..........viz egész odáig, hol az ég körül-
leborulva szegi a’ láthatárt.

Az ég tiszta, — kék színét csepp felhő se zavarja.
47*
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A* tenger nyugodt, — nyugodalmát egy habgyürű se háborítja.
Az egész látkör üres, — élettelen . . . .
. . . .  csend v an ...............
Ez a’ pusztaság — mellynek szellős karikája olly óriási abroncscsal 

gyürüdzik köröttünk, felettünk, hogy kifárad szemléletében — úgy ré
míti a’ szemet.

Ez a’ csend olly fájdalmas a’ fülnek.
Ez az üresség, ez a’ semmiség, ez a’ végnélküli tér úgy osszeszo- 

rítja a’ lelket......................;
. . .  a’ nap nyugszik, csitt! nyugtával a’ tenger is aludni megy . . . 

aluszik — c s it t! ------
Nézzétek a’ tengert, minő pir futja el homlokát, érkező vőlegénye — 

a’ nap csókolta meg. — Oh édes lehet a’ vőlegényi csók a’ félálomban 
szendergő menyasszony homlokán! — — nézzétek a’ boldog óceán voná
sait e’ lágy csók l e h e le t é r e  minő kéjmámor hullámozza át — a’ lehelet
terül, ’s terültével hogy haldoklik rajt a’ tündöklő színezet...............most
arcza hamvas, mint forró nyári nap alkonyatán az illetetlen gyümölcs — 
— ’s a’ lehelet terül, tovább-tovább te rü l............ fűszeres illatával meg
tölti a’ végetlen űrt, ’s óceán keble magosán fölhipeg, ittas örömmel szívja 
be vőlegénye balzsamleheletét..........csitt! álmodik — oh mennyi kéj!

A’ nap leáldozott, az eget szürke szín borítja---------- minő véres
foltok azok, mellyek a’ nap tüntével nyugoton terülnek ? — micsoda mor
gás ez ? . . . .

A’ nap nyugtával, midőn még egyszer tekintett végig a’ világon, 
fényes ragyogó pallos feküdt a’ vizekre, fényes, mint egy damoclesi tűz- 
kard, ’s hosszú, mint a’ világ. Keletnél kezdődött, nyugoton végződött, 
ott a’ fogója, itt a’ hegye, ez ejté a’ nap szivén a’ sebet — innen omlik 
a’ vér. —

A’ nap e’ szúrásra mint holttest bukott óceánja karjaiba , a’ vizek 
magosán csaptak össze meggyilkolt teteme fölött, ’s a’ menyasszony két
ségbeesett kiáltása volt — a’ tenger morgása!

A’ nap meghalt, felsustorgó vére ott gőzölög az ég firmamentján! ...
Nézzétek azt az óriási gyászmadarat, melly a’ nap utósó párája, és a’ 

feketülő vér gőzéből született, nem a’ büntető daemon-e az, melly jön 
lángostorával korbácsolni a’ gyilkos világot ?

Oh mért is gyilkoltátok meg a’ szende fényes szemű napot ? most 
eljövend országlása a’ vakéjszakának, ’s a’ vakéjszaka szürkefényü lo
vagja, e’ lángostorú gyászmadár lesz zsarnok királyotok!

Szárnyait kiterjesztő — már jön — már közéig------ ujongva, sivít-
va röpkéd a’ gyász pompamenet; baljával sűrű felleghálót kötözget, hogy 
bevonja az eget, — szárnycsattogásival fóllegyezgeti a’ dúló orkánokat — 
’s jobbjában mint meny dörgés csattog a’ korbács! ---- —

Itt van!
. . . Huh milly sötétség . . . . .  minő vakéj !
A' tenger jajgatása túlcsap a’ szelek harsogó zúgásán, túlcsap a’ vil-
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lámok dördületén, ’s oily tompán, oily kietlenül, oily sírilag mordul el 
a' végeden ür fölött, mintha a' vizek alatti hegyek bőgnének, mert mel
lükön hánykolódik egész terhével a’ fölzajdult óceán.

Villámok czikáznak, éles csattogással harsogtatják keresztül a’ rög
tönzött vérhegyet— az egész mindenségi levegő, világosság, sötétség, 
tűz, viz, ég, föld egy chaoszszá, minő volt minden világ teremtése előtt 
keveredett, mellyről azt mondja az irás:

,,A’ föld ékesség nélküli volt és puszta, sötétség volt a’ mélységnek 
szilién, és az úrnak lelke lebegett a’ vizeken.“

Milly hangok vegyülnek olly egyszerre olly rémesen az elemek za
jába? micsoda kétségbeeső kiáltások ezek, mellyek majd a’ szédítő ma
gosságból, majd mélyen lent a’ világ fenekéről hangozva el, istenhez ki
áltanak ?

Emberi hangok!
Micsoda alak ez, melly mint porszem a’ feketebársonyon sötét pon

tot képez a’ sötét éjszakában? egy hajó!
. . . Hajó? ki mer így istennel, természettel, elemmel csatázni? az 

ember!
Villámlik’s a’ hajó tetőtől talpig szemlélhető letört árboczával, meg

szaggatott köteleivel, ázott . . . .  a’ villám eltűnt, helyét sötétség foglalta 
el, milly végeden sötétség, minő volt világteremtetése előtt.

Ismét villámlik, és pedig milly-egyszerre követi ezt a’ kereplő csat
tanás — — ismét villám, újra egy másik, ’s kékláng czikázza körül a‘ 
hajóorrát, megújuló lármája közt a’ kétségbeesésnek :

— „Tűz van! tűz van a’ hajóorrában! vizet! víz — —“ azután re
csegés , menydörgés — — villám — ’s egy másodig lángszalag bonyoló
dik a’ kis árboczköteleibe.

— ,,A’ kapitányt! a’ menykő — —“ ’s ismét dörgés, recsegés, ro
pogás, zúzás, törés, bömbölés harsan át a’ lég űrén.

A hajó orrában tűz támadott, másik menykő a’ kapitányt sújtotta le.
A’ hajón semmi rend, a’ közös ínség egyenlővé tett mindenkit a’ ve

szély e’ perczében, nincs úr, nincs szolga — kétségbeesést tükröz min
den arcz.

Minden arcz ?
Ki az a’ férfiú, ki most ott a’ kormányra lép, — mellén összekul

csolt kezekkel, sápadt, szikár, szegletes arczával, görcsös mosolyával, 
mellyel eget és földet látszik csatára hívni — ki az? ezen arczon nem két
ségbeesés , ezen arczon a’ hideg gúny lakik.

Ott lép föl, harsány éles hangjával dörgi el kormányszavát e’ rög
tönzött pararcsnok, hangjára hogy megrettennek a’ matrózok, mindenki 
munkához fog — csak egy vonakodik . . . .  hidegen nyúl övébe, mit húz
ki?! — egy pisztolyt!------ nyugodtan vonja föl — a’ matrózra szegzi,
most . . .  a’ matróz halva rogy össze.

Ki az, ki e’ perezben, midőn önélete veszélyben forog, olly nyu
godtan tudja játszani egy személyben a’ biró és bakó szerepét ? ki az, ki
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illy pillanatban büntetni mer? ki az, ki dörgő parancsával e’ fékvesztett 
tömegre olly hatást gyakorol ?

Ember!
Es az ott mellette, ki térdein ’s benső ihlettel bámulja az embert, 

mintha az istenség egy szikráját lesné ki tettéből, szavából, mozdulatából ?
Más — egy fekete em ber!-------
Mint tűnik el minden arczról a’ kétségbeesés e’ parancsoló férfiú te

kintetére, mint foglalja el meleg hetyét a’ bizodalom? — mindenki mun
kához fogott!

Mi lelte ezt a’ népet? tán azt hiszi, megmentheti életüket egy nyu
godt ember a’ lázangó elemek ellen ? tán abban bíznak, hogy ez ember 
velők? ’s hiszik, nem vesznek e l, mert illy embernek nem lehet elvesz
nie? ------ — elég, mindenki ujult erővel fekszik a’ munkának, egy rész
tüzet osztogat, más rész a’ vizet szivatyúzza a’ hajó belsejéből, mert e’ 
tekintet megköti az akaratot, mint varázserő békózza le a’ kemény férfiúi 
sziveket ’s a’ halállal szemközt edzett nép — retteg ez egynek hideg nyu
galmától — — maga Cháron, (ez a’ hajó neve) mintha észrevenné a’ biz
tosabb vezéri kezeket, ’s szivében új szikrája csillogna föl a’ szabadulha- 
tásnak, összeszedi végső ügyességét, ’s hogy meglopja ellenét, gyakran
mint buvárkácsa merül el — mélyen------’s mikor már azt vélnéd, örökre
lent marad, — itt-ott tűnik elő, ázottan, rongyosan, de mégis előtűnik 
’s harczplva nyomul előbbre, előbbre.

Ollykor ismét fáradtan lihegve ül le , mint sík pusztában az eltévedt 
kutya, orrát magasra emeli — szaglál . . . .  egyetlen menedéke, a’ száraz 
föld után, de ah, nincs szabadulás, a’ tenger végetlen, ’s mintha hab
nyelve a’ földet elnyalta volna — sírhalmok milliárdjai úsznak mindenfelé, 
’s a’ jövő pillanatban visszadobja magát a’ sor közepébe, megmaradt la- 
pátaival, mint egy hős csorbára töredezett kardjával tör, zúz, vág, ’s vég- 
harczában önnönmaga fűzögeti sírhalmára tajtékkoszorúját.------

A’ tornadó ujult erővel fekszik a’ haboknak, hab a’ hajónak, ’s Chá
ron féloldalt dőlve tántorog------ vizhegy csapott el födelén — elmerült,
örökre! — nem, nem ------ még é l! bár halála bizonyos, vitorlái mint
haldokló hattyúszárnyak, szomorúan lógnak. — —

A’ villám egymásután czikázik, metsző világa tenger színét boritó 
emberitesteket tüntet elő, a’ viz játéka mosta ki őket.

Nos, hol az összetett karú fehér ember, ki annyi bizalmat öntött pa
rancsszavával a’ haldokló szívekbe ? ki csak előbb olly keserű gúnynyal 
mosolygott, mintha ember világgal csatába készülne szállni ?

Hol az őt térdein bámuló fekete ?
Hát egy gyenge játék, melly milliárd részit teszi e’ vizóriásnak, egy 

habocska, egyetlen kis nyomorú habocska képes volt . . . . ?
Ah ő még ott — ő áll, ’s mellette térdel a’ fekete; ő áll, és pedig 

hogyan á ll! minő tekintet, minő nyugodtság!!
De hát mondjátok meg, ki e z ? ------ isten-e, hogy egy halhatat

lanság tudata hozza ajkára e’ mosolyt ? — az nem lehet, isten nem gú-
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nyolódik, ez pedig gúnymosoly, olly hideg, olly fagyos gúnyolódó mo
soly, mellyel a’ kétségbeesést kirántja a’ haldokló szivéből, helyét jégké
reggel tölti be, körmeit megbékíti, ’s gerinozeit hideg rázkódással borzalja 
föl — ez nem isten, de ez nem is ember — — kicsoda h á t? ---------------

Hah hogy bőgnek, hogy bömbölnek a’ habok! ’s ő minő gyönyör
rel hallgatja a’ bőgést, a’ bömbölést . . . .  most a’ másik, a’ fekete, ki e’ 
fehér lábait átkulcsolva tartja, kezd el beszélni — alázattal, könyörgő 
megadással tekint föl társára, mintha egy élet vagy halál lenne kérdésé
ben —

A’ fehér nem felel, fejét tagadólag rázza ’s szétválasztott jobbkeze 
újjával az égen egy sötét pontra mutat . . . mi az ? e’ ponton villámlik . . .  
intés volt-e ez, mit a’ villámlás követett? most szól, mit? . . . .  a’ villá
mot követő dörej elnyomja hangját . . . .  hát e’ nem isten, e’ nem ember
nek a’ mennydörgés és villám is zsoldosi? de hát — ki ez? ismét a’ gúny
mosoly ! ez nem ember, nem isten — ah ez maga a’ --------- „ S á tá n ! ! !“

A’ vihar egész erejével bőg, hab habra jő, villámlás, dörgés ’s az
tán mély sötétség — ismét fény, ’s a’ hajó? ott . . . ott biczeg------ lapá-
tai egyenként foszlanak el ’s hagyják oda, mint hálátlan polgár az inség- 
verte hazát, csak egyedül a’ megkoppasztott vastalp nem lett még
hütelen------ létele a’ hajó életével van egy kapocsra fűzve, ’s ott forog
tehetetlenül, ott forog példányképeül a’ polgári erénynek, ott forog ijesztő 
vázául az alkotmányi bűnnek------

Nézzétek, nézzétek, most viz tolul belsejébe, gyomrában a’ vég
szikra is kihűl — kereke megáll............ nézzétek a’ büszke hajó, a’ deli
Cháron, mint lesz játéka a’ könnyelmű viharnak — — ’s a'Sátán? ott!
villámlás — dörgés — roppanás — m o st------------------ ---------------------
mély sötétség.

Az egész mindenség: levegő, világosság, sötétség, tűz, viz, ég, föld, 
egy chaoszszá — minő volt minden világ teremtetése előtt — keveredett, 
mellyről azt mondja az irás:

„Puszta és éktelen volt a’ föld, sötétség volt a’ mélységnek szinén“ 
— de a’ vizek felett lebegett az isten lelke, ’s az isten neve „ g o n d v i
se lő !“

*  *  *
A’ nap — szétvonva mennyezetének szellős függönyeit — halvá

nyan, erőtlenül kél hullámágyából. — Első sugárai szerelmesét — a’ most 
szelíd nyugalomban zsibongó óceánt illetik, mert kedvese még szendereg, 
az éjjeli rémület után; a’ nap jól sejti ezt, ’s nem akarva álmában zavarni, 
csendesen kél, de első pillantásai a’ kékszemű óceánt keresik, — arcza
hogy fólpirult, ah mert megtalálta, mosolyog..........mennyi kifejezése a’
hála ’s szerelemnek e’ szenvedő mosolyban..........oh e’ mosolyt nem lehet
lefesteni, nem lehet leírni, hasonló az a’ betegségében hosszasan szenve
dett ’s egyszerre egy szép tavaszi reggelen életre kelt kedves mosolyához, 
a’ ki látja éjeket átvirasztott szerelmesét, ágya szélén örömkönyűket sírva, 
szenderegni.
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A’ nap csendesen kél, gyöngéden csókolja le szemeiről a' harmat- 
könyeket, azután száll . . . .  száll. . . .  de vissza visszanéz, ’s kedvese tű- 
körfényes arczában szemlélgeti önnön bágyadt vonásait — hosszasan; mert 
e’ bágyadtságban mondhatlan kéjeket élvez, és e’ bágyadt vonásokkal úgy 
tetszik magának.

’S repül . . . repül . . . feljebb . . . feljebb . . . .  de vigyázva, csen
desen, mert nem akarja megzavarni a’ tenger nyugodalmát, ’s repül . . . . 
repü l..........feljebb, feljebb repü l.................

A’ Sátán, a’ fekete, a’ főbelőtt matróz, a’ villámsujtotta kapitány 
hova lettek? hova Cháron? mi lett sorsa a’ büszke hajónak? . . . .

Nyugoton egy kis pont lebeg, olly kicsiny, hogy első tekintetre 
napsugárban ringatódzó por-atómnak véled, e’ kivül nincs az egész lát- 
korön egyetlen szilárd pont . . . .  a’ porszem halad ’s haladtában nő . . .  .
nő . . . .  nő . . .  . már közel..........mi lehet ? — egy tonna ’s néhány szál
tölgyfadeszka! — egy üres tonna tehát, ez minden maradványa az em
beri műnek! az üresség lám itt is felülúszik, hű képe a’ világnak—’s Chá
ron elmerült, és semmijei, semmi emlék? mégis egy helyt bugyborékol 
a’ viz . . . .  örüljetek dicsvágyó lelkek, Cháronnak megvan emléke, hisz
ott egy helyt bugyborékol a’ v iz ------ itt fekszik a’ hajó, mélyen, lent a
tenger gyomrában, tán épen magas sziklacsúcson, pirosló korálerdők kö
zepette ..........szegény Cháron! tűkörüveg ablakán czethalak kandikál
nak, osztályiban vizikutya fészkel, ’s a’ diván karjaira, hol nem rég a’ 
szerelmes lyány örök esküjét rebegte kedvesének — vizikigyók szövik fél 
nyálkás hátaikat, ’s majd évezredek után, ha a’ tenger halk csúszással 
odábbtolta magát, hogy száraz föld lesz a’ tenger ’s viz a’ szántóföldek 
helyén, — előtűnik a’ szikla; fenyves erdő koronával csipkézett homlokán 
sugárlábu szarvasok iszszák a’ patak aranyfövényen csergedező vizét, ’s
járják föl az ember által nem taposott csalitos berkek titka it..........nagy
sokára eljövend a’ kincsszomjas ember is, lépteit pusztulás követi, — el
kergeti a’ sugárlábu szarvast, iszapossá zavarja a’ kizsákmányolt vizet, 
megnyitja a’ csalitos berkeket, délczeg fenyőt választ árboczához, a’ ren
geteg erdőkben megcsendül a’ fejsze, — ekkor megtalálják Cháron köve
sült bordáit; eljőnek a’ tudósok, kikutatni az ó-kor rég elfeledett szoká
sait ’s a’ meg nem roncsolt darabokon bámulni dísztelen m űveit..............

A’ tonna közel............ mi erő tarthatja mozgásban, a’ tenger színe
mozdulatlan? egy ember, ki a’ tonnába fogódzik, hajtja lábaival a’ töre- 
dékeny müvet — és a’ deszkákon egy másik fekszik kiterülve, öntudatla
nul . . . .  ez utóbbi sárga, arcza szegletes, homlokát redő metszi keresz
tül, szénfekete haja hosszan úszik a’ vízben, ’s szemei . . . .  de hisz’ sze
mei csukvák ’s hálántékain a’ halál nyugodalma borong . . . .  a’ másik egy 
fekete — — szerecsen? indus? minő kitartással, minő erőködéssel rúgja 
talpával a’ v izet------ a’ part felé, kelet felé evez — — --------------------

A’ nap délpontját érte e l ..........utasaink messze haladtak............ott
látszanak még mint egy pont, hogy napsugárban ringatódzó por-atomnak 
vélnéd . . . .  feltűnve . . . .  meg eltűnve . . . .  ’s m ost...............ismét . . .
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Csend van, az egész latkor üres, élettelen................. . . . .  de ez a’
csend többé nem fájdalmas a’ fülnek, ez a’ semmiség olly jól esik a’ szem
nek , ez az üresség, ez a’ végetlen pusztaság úgy elragadja a’ lelket, 's 
mint sík pusztáinkon a’ délibáb; olly örömest lebeg e’ csendes tengereken 
a’ mindenható — phantásia.

EGY NO A’ KÖZÉPOSZTÁLYBÓL.

A' haldokló atya.

A’ történet, mellyről a’ múlandóság fátyolát lelebbentem, ezelőtt 
tizenkét évvel fejlett ki Szathmár megyében, — annak is a’ közepén, — 
hol a’ fejér kenyér mellett, derék kövér lyányok is teremnek.

Egyszerű lak tiszta kebelébe vezetem olvasómat. — Nehéz selyem 
függönyök, metszett üvegajtajú ruhaszekrények, ki és beforgó egyenru
hás szolgák itt nem láthatók. — Az ablakokon tisztán mosolyoghat be 
a’ nap aranyajka. — Egy fő és mellék terem, pitvar és cselédlak, teszik 
az épület osztályzatát, mellynek teteje tölgylemezekkel van befedezve; 
az illy fedőlék a’ megyei tájbeszéd szerint „e s z k o 1 á n a k“ nevezte
tik, melly a’ fenyő és cserépfedőlék fölött, — tartósságát tekintve — 
előnynyel bír. — A’ kevéssel megelégedés és józan ízlés: a’ lak bútorza
táról ; a’ gondos gazdálkodás és élelemszerekbeni bővölködés; a’ kamrák 
telt hombáraiból, a’ házhéjjára rakott gyiijtelék mennyiségéből, — a’ kevés 
számú — de víg cselédség arczárói leolvasható, —

Reggel van . . . tavaszi regg. . Két ablak üvege — mellyről az éji 
izzadságot épen most törölgeti a’ kisírt szemű házi lány — szivárvány 
szalagokban lövi szét a' csendes teremben az emelkedő nap aranysugá- 
rait. — A' csinos öltözetű, ’s még most is tetsző szépségű házinő, nyug
ágyak rendezgetésével foglalkozik. .. A’ falu kisded harangja reggi imára 
hívja a’buzgó híveket. A’remek testalkatú leány, munkáját félben hagyja, 
’s térdére ereszkedve, — imává olvadott szívérzelmeit, — zokogva emeli 
a' napok alkotójához. — A’ lak harmadik ablaka, fűggönynyé röktönzött 
nagy fekete kendővel van beborítva. — Az elfüggönyözött ablak mellett, 
tiszta öltözetben, dagadóvánkosok közt, betegen fekszik a’ lak ura nemes 
K o t á r y J á n o s  ur, az 58 éves házi atya, a’ tiszta szívű protestáns 
keresztyén; ki vallásos volt ábrándozás nélkül; szelíden kíméletes és tü
relmes más vallások irányában; — az árvák édes atyja; az igazság ingat
lan barátja. — Háza, templom volt; mellyben a’ becsületesség, barátság, 
tiszta szeretet és hű szerelem ölelgették és csókolgatták egymást. —

Kotáry urat szülői vallásnokká neveltették : — a’ világhírű papi 
censurát is kiállá, — mikor az U r i m és T u m m i m kérdéseit is meg- 
oldá; — számára már szentegyház is vala kijelölve: de midőn szándokát, 
miszerint catholica lánnyal óhajt házassági szövetségre lépni — a’ szentek
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gyűlésében nyilvánitá , — a’ szent hivatal útja előtte elzáratott ’s világi 
pályára utasíttatott. — O szíve szózatának engedett; ’s nejét, a 17 éves 
S z i v e s d y  J u l i á n n á t  (ki ő irányában akkor érzett legelőször 
hajlandóságot, midőn őt — mint vándor diákot hallá lelkesedve szóno
kolni a’ szeretetről) eljegyzé; ’s a’ szülők' megegyezésével — történetünk 
előtt 25 évvel — a’ vegyes házasság fólbonthatlan kötelékével szívéhez 
füzeté. —

Háromszor bomlott fel a" folyamok jéghidazata — parancsáraMártius 
szelének ; háromszor öltözött tavaszi pompájába a'kültermészet ; három
szor takarítá be a’ munkás s:azda, szorgalma gvümölcseit: mióta a’ szerető 
férj és gyöngéd atya lassú sorvadozással lépeget karjaiba az enyészet 
dúló angyalának. — Orvosa kimerité mellette tudományát, ’s természet
anyánkra bizta azt, mit emberi segély immár meg nem építhet! —

Búvárkodó tudósok ! világ napjai! . . Midőn a’ tudatlanság homá
lyában, phárusi lámpát gyújt indók, éjeiteket átvirasztgatjátok: jusson 
eszetekbe, miszerint a’ leégett lámpa mellett éltetők szövétnekét égetitek 
és sirvermetök hantjait hányjátok! . . . . és az utókor ? . . .  ? — érzéket
lenül gázolja le ormát a’ kisded fóldhányásnak, mellyet kövér tor remé
nyében, az egykedvű kapás nép szivetekre rakott!! —

Csendes nyúgalom ünnepelt az emelkedő nap sugárait feszült figye
lemmel néző beteg bágyadt vonásain: . . és midőn leánya, reggimáját 
végezve, térdéről fölemelkedett, — látnoki méltósággal kelt ki párnái 
közül, ’s rezgő hangon üdvözlé ,,j ó r e g g kívánásával , szívének 
gyermekét ’s kedves életpárját.“ —

,,Kevés! . . . úgy érzem! — nagyon kevés idő van még hátra pró- 
báltatásomra . . .  ’s elköltözöm oda, hová lelkem, három kínos év óta vá
gyakozik!! Yágyim szárnyai éghez emelnek; testem földanyánk ölébe 
siet; — nem messze áll megoszlatásom végpercze! — . . .  illő, hogy az 
addig eltelőket minél ünnepélvesbekké tegyem! — Gyermekem K lára! 
’s kedves Juliánnám! szakasszatok külön nekem, néhány perczet foglal
kozástok órájából! — én nektek azokért zavartalan boldogságot kérek a’ 
minden jók kiapadhatlan kútfejéből. Hallgassátok figyelemmel ajkim 
végígéit; mert nyelvem nehezül, szívem ütései lassúdnak, -— az enyészet 
angyala óriási lépesekkel közéig életemért. — Eleget éltem . . . mégis 
kínos lenne kimúlásom, ha közietek rendelést nem tennék! — Ez élethez 
engem ti ketten kötétek; — poraimat ti áldhatjátok legerősebb joggal. A
világ hálájára nem számolok ; — már az le fizette  adóját irányomban: ------
a’ szűkölködők hálaimát rebegtek, midőn alamizsnámmal ablakom alatt
eltántorogtak;------ a’ jó barátok csókokba olvasztók szívók érzelmeit; —
ennyinél többet embertől ne várjatok! . . másokuak ennyi sem jut . . . 
sokaknak jóért gonoszszal fizetnek!! . . . Édes nőm! kedves Juliánnám! 
Ismételd tanácsimat Kláránknak ! . . A’ lyány gyermek anyjának hisz; 
anyja ajkáról él! — A' könnyelműséget é_' nagyra vágyást, nevük és kö
vetkezményeiknél fogva utáltasd meg vele. . . . Józan tanács a’ lyány 
lelkének mind étele, mind itala !“ —
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E’ beszéd alatt, a’ beteg szemkelyhei egészen kitágúlának; a’ nyelv, 
hajdani hatalmát visszanyeré; ’s a’tiszta fényű szemből — eleven sugárok 
áradának. —

A’ nő tagait reszketegség állá el, midőn kezét beteg férje újjai közt 
szorulni érezé; . . ajkaira szó nem jöhetett; — térdei összeverődtek, ’s 
néhány perczig hasonlított ahoz, kit a’ villany ereje megrázott; később 
köny fakadt fel szeméből ’s hangos zokogással ígérkezett mindenre, mit 
egy erőtlen nő testi ’s lelki tehetsége megbirand. —

A' beteg ajkai ismét rángani kezdének ’s beszédre nyilának. . . . 
Hangja erőteljes . . . arczán szilárd kifejezés vonalai ülnek. „Szerelmünk 
egyetlen záloga! tiszta keblű Klárám! engedelmes leányom! A’ világot 
még nem ismered ; . . annak képrajzát adni, még későbbre határzám; de ! 
. . . úgy sejtem — elkéstem!! — Míg életleheletem ki nem szakad, neked 
adok életszabályokat . . . meg ne feledkezzél azokról . . .  a’ történendő 
események büntetendik könnyelműségedet! — Figyelj! Ha gyengülni 
hallod is beszédemet, félben ne szakassz! . . — A’ nők közűi anyádnak,— 
az ifjak nagy seregéből S z i l á r  d y  E n d r é n e k  higy!—  A’ haj
lott korúak józan tanácsát egy iránt szívedre vedd ! ------ Ellenségidtől
tarts! — de ne félj : . . ha becsületes leendesz, ezek tisztelni fognak. — 
Kik kiilszépségedet csillogó szavakkal dicsérgetik ’s tanácsot nem adhat
nak : azok előtt kevélynek lenned nem vétek. — Ki előtted — kellemeid 
hatalmától lebűvöltetve — térdre rohan: — ne emeld fel . . tükröt tarts 
elé ; — meglátva önképén az élvsovárgás nevetséges vonalait, szemérem
mel hagyja el térdeplő zsámolyát . . .  ’s üldöződdé mérgesedik ; ha szíved 
tiszta és szilárd: fegyverei rajta eltompulnak. — Nem sokára arakoszo
rúval táboroz körűi az ifjak serege ! — mert szép és vagyonos vagy: — 
ha szerelmét igazokra nem építi: bárki fiának is tisztelettel nyújtsd vissza 
ajánlatát! Nehezebb a’ főkötő., ha gondot és bút fedez , mint a’ te pártád, 
melly feddhetlen ’s becsületes homlok ékessége. — Mi nem okra ’s meg
győződésre épül: hirtelen romba d ő l.------ Hogy szíved érzelmeit éretlen
ifjú előtt tárd fel, nem ajánlhatom: — a’ kora tavaszi napfényre hideg 
éj szokott következni. — Középkorúnkat se tűzz ki szerelmed tár- 
gyaúl! — . . nézz rám e’ kórágyon! . . nézd jó anyád forró könyeit . . . .  
itt a’ következés!! — Ki hibáid után tudakozódik: — ne legyen férjed;
— bűnnel van keble megrakva: — a’ szerfólett gyanakodó ember mindig 
gyanús volt előttem. — Ki czifra öltözékével, ragyogó ékszereivel igyek
szik hajlamidat elvakítani: kerüld! — belseje mocskos; feje, zsebe üres:
— pénzedre lész szüksége! — Ki idejét ’s életét könyvek lapjaiba temeti;
— ki sötét falak közt gyűjti kincseit; ki túlvilági képek csarnokában té-
vedez: ne keresd annak kegyét! ------ egyszerű beszéded fölött unatko
zik, alkalmatlannak találja hízelgésedet..........gazdagsága szomszédainak
esik m artalékul:------ a’ világ nem keresi őt fel rejtekében . . . holta
után elfeledi . . . munkáit egy ideig magasztalja.------Nők körében mint
viseld magad ? — szívedben van megírva: — közűlök még eddig barátid 
nincsenek: rokonid messze laknak: — egyik nő viseletében, benne foglal-
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tátik a' másik elétszabálya. — — Ki soknak hisz; sokaktól megcsalatik.
— Se öromidet, se bánátidat ne nagyítsd! ------ Örülj mértékkel, bánátid
közt remélj ! — A’ szegények tiszteletét, a’ teketősbbek becsülését keresd !
— igaz szeretet csak rokonsorsúak szívében lakhatik. — Ki igénytelen
séged ellenében fényes családjával kérkedik ’s neked mégis szerelmet ha
zudik, — ne szeresd! . . . rozsdás kardját akarja pénzedből kifényesítetni 
‘s fólboglározni, hogy annak csillogása rémesebben ijessze ártatlan szí
vedet. ------ Szilárdy Endre és Gondosy Béla legyenek sorsod őrei . . .
gyönge éltedet rég szívökre kötöttem. . . Isten veled hű pár! Bol-dog 
él-ted ked-ves gyer-mek! — —

E’ szavak olly kimerült kebelből hangzának, mellyben több ige nem 
alakulhatott. Néhány perez múlva az életvér elakadt a’ fáradt szívben, ’s 
az életlehelet kiszakadt a’ kiszenvedett kebelből. —

A’ nő fájdalma hasonló vala a’ többi nőkéhez. Klára szívtépő kínait 
leírni e’ toll erőtelen. —

A’ harmadik nap délutánján a’ tisztes halott, tömérdek koldus, ke
vés főranguak, néhány jó bai’át, számtalan közép- és szegénysorsuak kí
séretében, eltakarittatott. —

Gyász mez fődé a’ vigaszért sohajtozó nő és gyermek szivét.

II.
Két jó  barát esküje.

ö t nappal a’ temetés után pár férfialak látható — napszáltakor — a‘ 
sírkertben, mellyben Kotáry úr poromladványai nyugszanak . . . .  Fekete, 
hosszú talár boritá egyiknek alacsony testoszlopát; fekete köpeny a’ másik
magas te rm eté t;------ egyszerre ereszkednek mindketten térdeikre a
tisztes porhüvelyt fedő sír oldalán. — Szilárd ’s nyugalmas kifejezésű arcz 
tanusitá egyiknek lelkületét; gondredők borongának ’s szent pietás ünne
pelt a’ másik homlokán. — Rövid poráldó imájok után félegyenesedének 
. . . .  és most kiki ráismerhet az egyik alakban Szilárdy Endrére, a’ jeles 
műveltségű 23 éves ifjúra, ki törvénytani pályáját immár bevégezte ’s a'
gróf K ............ család terjedelmes urodalmának azon részében, hol Kotáry
úr curiális telket bírt, ispáni hivatalt viselt; — a’ másikban Gondosy Bé
lára a’ tudományos szerzetesre, ki Kotáryné asszongyóntató papja volt, 
ki történetünk helyétől öt mértföldnyire lakott, ki Szilárdyt sokágú is
mereteiért, szelíd lelkületeért minden halandók közül kiemelte 's vele 
tiszta barátságban élt. — „Ide eresztettük alá, édes barátim! hült tete
meit a' legbecsületesebb embernek — mond pater Gondosy ellelkesedve — ; 
nem köté ugyan lelkemet övéhez a’ vallás szent köteléke, mégis őt ismeré 
lelkem e’ föld gömbjén legigazabb halandónak, ki Jézusnak érdemét leg
tisztább hittel ölelheti magához! ..........A’ menny magához emelé a’ föld
drága gyöngyét! — Hol talál már menhelyet az idegen? — ki a’ nyugo
vóban szállásadót; — hol az ügyefogyott? — ki ótalmat és segedelmet 
jryert! ? Hová vonulunk mi barátom? mikor az üres gőg, a’ hiú dicsek-
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vés, az erkölcstelenség és fajtalanság rabjaitól futva kifáradunk? ! és el- 
betegesedve gyógyulást óhajtunk! ? — Barátom! a’ nyugovóban mi igen 
sokat vesztettünk! Magasan állt ő embertársai fölött! — Mit ö velünk tett, 
kinézés nélkül tette; hálánkat irányában épen nem tanusíthatánk. — Mi 
csak élvezénk a’ hamvadó szív körében; tanulónk életbölcsességet; gya
korlónk a’ legtisztább erénvt, — a’ szeretetet. Bőv tanúságot meríthe- 
ténk ennek 58 éveiből, mint kell e' rövid életben sokat használni magunk
nak, a' honnak és emberiségnek..........Hová lett ernyedetlen buzgalma
apostolod, kedves hangzású magyar nyelv?! hová, tiszta kezű egyesítő
tök , vallásfelekezeti viták! ? — Soká töltendi be ember a’ helyet, mellyet 
üresen hagyál, szendergő barátunk ! . . . Add ide kezed Endre barátom! 
. . . így! . . . emeld éghez másikat! . . . úgy! . . . Esküdd velem a’ szent 
’s másolkatlan esküt! mond: „ F ö l d !  m e g  n e  s z e n v e d d  k e b 
l e d b e n  p o r o m a t ; !  — m e n n y ! !  n e  t á r d  f e l  l e l k e m  
e l ő t t  k á r p i t o d a t ,  h a  a z  i t t  s z e n d e r g ő  h a l o t t  
c s a l á d j á n a k  b o l d o g í t á s a  m e l l e t t ,  é l e t e m b e n  
c s a k  e g y e t l e n  k í n á l k o z ó  p e r c z e t  i s  e l s z a l a s z -  
t a n d o k.“

Az eskü szavai a' gyenge esti szellő szárnyain éghez emelkedének... 
A’ két alak ismét térdre hullott ’s könyörge : ,,A’ nyugalom sápadt angyala 
őrizzen titeket tisztes porszemek! . . . örökké élvezd az örömeket, mellye- 
ket immár ízlelned szabad lett, megdicsőült szellem!“

A’ töredezett hangon felkönyörgött ima végeztével, nyugoton a’ pom
pás esthajnal ragyogó csillaga jelent meg. —

jKiöntéd lelkedet, kedves Bélám! esküben és imában, és én veled 
enyimet! — Nekem csak annyi szerencse sem jutott, hogy a’ hűlt teteme
ket ide kisérjem, hol — mint mondád — minden jók együtt valónak. Halld 
fogadásomat, édes Bélám! ;s ha megszegendem , törüld ki nevemet a’ be
csületesek sorából. — Túlvilági örömeket élvező dicső szellem és ti nyugvó 
tetemek! halljátok ti is fogadásomat ’s változhatlan eskümet, mellyet eme
lek isten egéhez a’ megifjodott természet kebelén!: ,E n  S z i l á r d y  
E n d r e ,  K o t á r y  K l á r á t ,  h a  b e c s ü l e t é b ő l ,  m i n 
d e n  v a g y o n á b ó l  k i r a b o l t a t n é k ,  l e g u t ó s ó  í n 
s é g n e k  k ö z e p e t t e  i s  n ő m ű i  v e e n d e m ,  d e  a k a 
r a t á t  e r ő s z a k o l n i  s o h a  n e m  f o g o m ! 1

„Hallá Isten esküdet, válts be!“ szóla Béla ellelkesedett barátjának. 
— Főhajolva távozott a’ két jó barát Endre szállására. — A’ sírok kertjére 
csillagos éj borult.

III.
Tanács és ígéret.

Az éj homálya eloszlott. — A'pacsirta édes dalba szövé parányi szíve 
háláját ’s remegő szárnyain emelé fól azt a’ természet magasságos Istené
hez. A’ Kotáry lak ablakain gyász leplek gátolják a‘ nap betörekvő súgó-



750

rait, mellyek megújulást ’s vidulást kelthetnének a’ kínszaggatta szívek
ben. A’ kesergő nő már hajnal hasadtával gyászöltönybe burkozott: Klára 
nap keltekor imazsámolyán térdepel, talpig fekete gyász folyj a el remek 
testidomát. Jobb kezében imakönyvet tart, baljában elhunyt atyja őszbe- 
vegyűlt hajfürtjét szorítja, mellyet ollykor kényeivel áztat, oilykor csók
jaival halmoz . . . .  imája végével emlékfürtjét a’ nedves lapba zárja ’s ke
belébe rejti. —

A’ hű házieb még most is kisérteties hangon siratja gazdáját. Ké
sőbb dühösen rohanja meg az utczakaput, mellynek nyikorgása a’ ház la
kóit is figyelemre szólitá . . . Az eb mérges ordítása csendes gunczogássá 
szelídült, jelentvén örömét ismerős emberekkeli találkozása fölött. Halk 
kopogás hallik az ajtón keresztül a’ szótalan lakba.

Gondosy Béla és Szilárdy Endre hozának vigaszt a’ bútengerben sü- 
lyedező szívekre.

,Bocsánat asszonyom! — szól Endre — hivatalom nem engedé utósó 
tartozásomat leróni, a’ legigazabb ’s általam legtiszteltebb ember ravatala 
mellett! A’ tens asszony sebhedt szivére égből vigaszt kérni, a’ kisasz- 
szonynak vigaszt adni jöttem. — Tanú előtt, Isten szent embere előtt es
küvőm, miszerint kegyeteket soha el nem hagyom ; ..........ellenségeiknek
ellensége, barátaiknak barátja, szenvedésüknek go ele leendek. — És mi
dőn esküm elhangzott, Isten tetszést mosolyga fogadásomra az esthajnal 
díszes csillagában.4

„Köszönjük önnek részvétét árva sorsunkban — szóla Kotáryné sze
lídült fájdalommal — mi mindent vesztettünk..........Isten úgy akarta!!!
akarata ellen nem zúgolódunk.44

,„Asszonyságodhoz az nem is illenék — mond pater Gondosy papi 
méltósággal — kegyedet e’ gyásznapokhoz három év alatt készité elhunyt 
kedves férje, az életbölcs férfiú, ki embertársaiért hala e l ! . . . Isten ak
kor küldi számunkra segélyét, mikor az emberi tehetség, erejéből kime
rülvén, bánatunk a’ legmagasb fokig emelkedett. — O , ha a’ szenvedé
sek tengerét ránk árasztja, annak fenekén vigaszforrást buzdít föl szá
munkra.“4

,Én kegyeteknek mindent elmondtam,4 szól Endre magasztos lé
lekkel.

„Mi pedig az ajánlott ótalomhoz szívnyugalommal, boldogító remény 
s köszönettel ragaszkodandunk,44 viszonzá Kotáryné.

,„Itt a’ jövendő erős alapra, tiszta szándokú szívre van építve — 
mond pater Gondosy apostoli szelídséggel. — Engemet asszonyságodhoz 
és védenczünkhöz, Klárához, lelki vonzalom, hit és szent hivatalom köt.— 
Nekem testi erőm, világi kincsem, embereket korlátozó hatalmam nincs: 
engedjék meg mégis, hogy ezen ünnepélyes perczben kegyeteknek aján
dékot adjak, hasznosat, tartóst és szentet! — Asszonyságod mindeddig 
Csinos, gondos és takarékos házi nő volt . . . .  most is az! . . .  . kegyes és 
vallásához tiszta hű keresztyén volt . . . most is az: mert egy bölcs vezért 
állított Isten asszonyságod működése mellé, ki az imént említett erények-
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kel legfőbb mértékben b írt! — A’ kormányzó elhagyá állóhelyét! . . . A’ 
kiterjesztve maradt vitorlára mindenik égsarokról szél közéig; a’ hajó a’ 
tenger síkján lebeg! — Hogy itt a' hajdani rend és valláskegyelet helyén 
maradjon, néhány szóm nem lesz fölösleges. — Xe vélje azonban asszony
ságod , mintha én megelőző remegéssel akarnék súlyt adni a’ bizonytalan 
rosznak . . . Idő előtt tanácsiok, de nem időn kívül. — Engem szent hiva
talom plébániámba parancsol, itt gyakran megjelennem nem lehet. Miket 
mostmondok, azokat az idő és szükségesség törvénye kényszeríti ki lel- 

kemből . . . .  Asszonyságod arczairól még nem hiülottak el a’ szépség ró
zsái ! . . . . Eljőnek nem sokára a’ hízelgők, kik legelőször is üdvözűlt férje 
érdemeire törekesznek leplet teríteni, hogy szabad szívben építhessék föl 
árulható szerelmök légvárát! — Asszonyom! e’ birtok, mellyen állunk, a' 
Kláráé! ?“‘

A’ nő haragos tekintetet villantott a’ papemberre, ki Kotáryné asz- 
szonyt úgy ismeré, mint házi bábot, kit csupán férje eszélyessége óvhata 
meg, esendő neme hibáitól; kinek könnyelmű viselete ’s öltözködésbeni bu- 
jálkodása ellen sokszor kifogásokat tőn a’ háziúr a’ szent atya jelenlétében.

,„Asszonyságod eltorzúlt arcza és szemnyilai értesitének, miszerint 
jelenleg tanácsadásomra nincs szüksége. . .  Félbenszakasztom azt: be nem
rekesztem......... kérve, adom! — Még a’ kisasszonyhoz egy pár komoly
szót! — Kegyedre 17-dik tavasz derült a’ napon, mellyen atyját hant alá 
takartuk; életkora a’ legbájosb korszak, . . . legtöbb veszélyek megnyílt 
szintere. — Arcza, ’s testének mindenik izoma a’ kellemek ’s legtetszőbb
szépségek raktára............ sokan jőnek ezekből vásárolni pénzzel és pénz
nélkül. — Ha kegyed földi boldogságból akar átlépni a’ mennyeibe: fo
gadja el gondolkozás nélkül ajándékomat . . . drága kincsesei — Szilárdy 
Endre barátom kezével — kínálom meg kegyedet; ha szivétől ezt most 
elutasítja , később sírva keresendi, — de aligha feltalálandja.4“

A’ leány reményben égő mosolylyal tekintett édes anyjára, kinek 
képén tagadó válasz dermedezett.

„„Atyám tanita az őszinteségre — mondá a’ szende mosolyú leány 
— ’s végrendeletében ezt köté szívemre: „okos emberek előtt titkod ne 
legyen, csak a’ léhák fonnak fojtó kötelet a’ szív kivallott titkaiból,“ en
nélfogva nyíltan megvallom, miszerint a’ tisztelendő úr ajánlatát kész va
gyok — annak idejében — elfogadni; még szívem senkihez nem közelített 
szerelmével.““

,Ha hat év múlva is illy határzat élend kebelében, kedves Klárám 
ha hat év múlva is ezt ’s illy szabad szívvel vallandja nekem: akkor én le
szek e’ földön a’ legboldogabb halandó,4 mondá az örömittas Endre, ki 
jól tudta, miszerint Kotáry lír őrködő lelke annyira lelánczolá tanácsaival 
leánya hajlandóságait, hogy azok mindeddig csak a’jó szüléket fonák kö
rül indáikkal.

„,Megtanítják kegyedet — úgy hiszem — az iljak csalárdjai, — be
csülni vagy megsohajtani a’ legjobb iljút — mond a’ pap —. Ha kegyed 
hat évig hű marad Endréhez és önmagához: akkor kevés bánatot látand
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ez életben. — En hát megszerkesztem az első frigyet, kegyed és Endre 
közt. . . Jegygyűrű nem szükséges, csak őszinte ígéret . . .  a’ hitszegőt, 
vagy frigybontót megbünteti a’ sors.4“

,De a’ melly frigy csak addig kötelezi kegyedet — mond az igazsá
gos Endre — míg irányomban szívében szerelmet érez! Mihelyt máshoz 
vonják kegyedet hajlamai; azonnal szabad lész Isten és ember előtt!4 — 
Szavai után forró csókokkal hintó a’ kedvetlen anyja kezét, és az öröm 
közepette bánatáról is megfeledkezett Kláráét, ki a’ kézcsókra kézcsók
kal válaszolt Endrének, a’ jeles iíjúnak; kit tudományos miveltsége, fedd- 
hetlen élete és szerénységéért Kotáry úr rég vejének választott. —

„„Jelenleg bírják önök megegyezésemet — mond az anyja gúnyos 
kevélyen — a’ jövőről nem felelek. — Csupa tudomány, rang nélkül . . . 
aranyfény ’s zománcz nélkül.““ —

IV .

Pofók Józsi, Nagy-Karolyban.
Az év gyűrűje egyet fordúlt . . . Kotáryné — mint vendég — Nagy- 

Károlyban mulat Klárájával, a’ megye legszebb leányával, egy közel ro
konuk kastélyában; hol a’ kegyes özvegynő és árvalyány kedvéért estély 
rendeztetik, mellyre Szathmár életteljes ifjúsága mind a’ fő , mind a’ kö
zéprendből — fia, lyánya — hivatalos! — Az úrilak egyik teremében 
mindazon ételek és italok alatt nyög a’ 200 személyre terített asztal, 
mellyek a’ szemnek és Ínynek kívánatosak; a’ gyomornak használatosok ; 
a’ képzelet fólhevítésére legalkalmasabbak ’s leghatályosabbak! — Alig 
van egy hely, mellynek ura állát ne mozgatná; kését villáját ne csörgetné 
’s borát ne öntené poharába. — Az éltesebb urak megyei stylba szer
kesztik szívok jó kivánatát; föltételek mellett kényszerítik az áldások 
osztogatóját meghallgatására a’jókivánatnak: — az asszonyok: Cornéliák- 
nak, Clocliáknak, Veturiáknak, Anna d’Arcoknak; — a’ férfiak: Brutu- 
soknak, Cassiusoknak, Pompéjusoknak, Ciceróknak, Kodrusoknak, Ossiá- 
noknak köröszteltetnek: — — az ifjak csattanó periódusokba szorítják 
kukora mondókáikat; —’s oily szívesen szórják az áldást mind csára, mind 
hajszra, milly szívesen nyelik el a’ hegylevet, melly édescsipősen foly 
bíbor ajkaikról a’ tisztes gyomorba: — — szóval a’ vígalomhoz erősen 
rakják az A l - s i r a t h  hidat, mellynek pár útja az öröm és kín or
szágába vezet. . . Boldog a’ Muzulmán! . . ő tudja rajta a’ já rást! —

Etel ital dolgában immár tisztában vannak a’ hívek! — Az ifjak, 
kaland és kecsvadászatra indítják szemeik heroldjait: — az ifjabb delnők 
vagyis asszonyságok — csiptető szemmel méregetik a’ náloknál speciáli
sabb, annálfogva gyűlöletre méltó — kisasszonykákat; ------Vénus arcz-
rokonai pedig golyócskákba gyúrt kenyérbéllel figyelmeztetik ígére
teikre a’ máshová sandaló Mársfiakat. — Az öreg Oedipusok — kiknek 
podágrája igen nagy — burnóttal emlékeztetik a’ göi’behátú és pohos don
nákat a’ hajdani boldogság eltűnt éveire . . . .  és ő terjedelmességök,
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vagyis nagyságuk csak mutató ujjuk hegyecskéjére ragasztanak a’ reájok 
kínált szelencze öbléből; — magukéból pedig — melly lappang az asztal
szervétnek alatta — hüvelyk és közép ujjaik segélyének igénybe vételével 
tisztességesen kimarkolnak, ’s a’ kimarkolt dohányport betemetik oda,
hová már éltök napjain keresztül, egy két mázsát betömögetének! ------
A’ nyelvek kerekei megindúlának. . . . Kotáryné és leánya csak egymás
sal társalgának; — ollykor a’ házi nővel váltának egy két bizalmas szót,
. . Klára rendesen tányérába bámult. . . Lesülyeszté szemérmes szemét 
az erők összesége, melly lakozik a’ szathmári iljak tüzes látműszerei- 
ben: — ! valahány felé tekintett, mindenhol, szerelemben égő szemekkel 
találkozott. . . És midőn a’ vacsora, végét érte ? ! Klára nevét mindenki 
könyv nélkül tudá . . . .  ’s ha csakugyan ki kell mondani — mit pedig 
nem örömest teszünk — K l á r a  v o l t  a z  e s t é l y  k i r á l y n é -  
j a ! Ennélfogva a’ rá f ö 1 és őt l e  néző szemek osztroma alá vé
tetett ! —

A’ lak másik osztályában zeneszerek próbahangjai pengtek, re
csegtek, sivítottak, morogtak és csörögtek. — Nem a’ megyei zenekar; — 
a’ F. . . . .  gy . . . .  ti czigánybanda fogja meghatározni ez időszerint — 
a’ lábak bizonytalan lépéseit! — A’ banda első hegedűse P o f ó k 
J  ó z s i , kinek arczalkata bagoly és varjúfők compositiója. — P  o f ó k 
J óz s i  alacsony testoszlopú száraz czigány vala! — száraz a’ netovábbig;
— érzelgős a’ netovábbig! . . .  ha ő szomorú nótáját amúgy keservesen 
ráhúzta csak úgy csurgott görbe orra horgáról a’ l á m e n t á s  nedű a’ 
gyantaporos fekete hegedűre , — mint a’ zápor eső. — Ifjú korában a’ 
könnyektől elázott báránybél, egyik szeméből a’ sugárakat kivágta! . . 
ugyanazért ő mindig vörös selyemhúron működött. —

Ha Muhammedről az arabhitregék azt merték az utókornak hagyo
mányozni, hogy midőn ő kijelentést v e tt; rajta a’ nehéznyavalya legszá- 
nandóbb kinjelei mutatkoztak: — Pofók Józsiról is nyílt homlokkal el
merjük mondani, miszerint akkor, mikor odafent a’ h i d n á 1, a’ hegedű 
l e l k e  fólett mozgatván csupa csont ujjait, szive legmagasabbra hangolt 
érzelmeit rázta a’ selyemczérnára, ő t a’ nehéznyavalya édesen gyötörte!
— Úgy u n d u l á l t  az ő hegedűjéből a’ hangok fölháborodott ten
gere, mint a’ ..........én nem tudom leírni, miként u n d u l á l t ;  elég
az hozzá, hogy u n d u l á l t . . . !  más se bírná ám azt leírni, annyit
mondhatok! ! ------Úgy megmozgott neki keze, lába, dereka, orra, orra
töve, orra hegye, orra kétszárnya, nehány szál lengyel — ligetes bajusza, 
pofája kis hegye, szemkelyhe — még a’ vaké is — mellynek sugarait a’ 
kecskebél kivágta — ajkai és ötven szál szakála; — hogy, ki az ő általa 
húzott táncznemet soha nem látta, nem tanulta, nem járta is, — csak ő 
rá nézett é s . . . c o m m o d e  s a l t a v i t !  — Nem sok lósörte volt 
az ő nyirettyűjén; — de azért mikor ő azt — neki iszonykodva rárán
totta?! . . . guzszsá tekerődött az embernek mind szíve, mind lelke ; . . 
aztán, ha nótája végére odaczifrázott? . . az árva gyermek is tánczra ke
rekedett !! — Szóval, ő volt a’ Mythologiai Eratónak második és utósó
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kiadása, kiről irva vagyon ; miszerint „ s a l t a v i t  e t  p e d e  e t  
v u 11 u“.

A’ banda többi személyei is igen mozgékony és jó kifejezésü barna 
halandók voltak . . . . d e a ’ ros t ás? ! !  az ő csengos és csörgettyűs rostá
jával, egy a’ maga nemében!! — Kár Muhamed bácsinak íz  ráf i  1 an
gyalt, Ítélet napján azzal a’ nagy trombitával fárasztani! . . . .  ott van a’ 
Pofók Józsi rostása! . . . állítsa föl azt a" Csimborasszó tetejére! . . .  ha a’ 
Pofók Józsi rostása körülropogtatja közép vagy hüvelyk-újját azon az eb- 
bŐrön, melly rostája üregét beborítja, ’s a’ ropogós körvonalt végezvén, 
lármaszerét — annak idejében — fekete öklével oldalba zuhantja: a’ pu- 
fogó csodát körűlülő csengők, rézlemezek, vas- és rézcsörgettyűk lármá
jára nemcsak föléled és megszalad régnyugvó muzulmánja;. . .  hanem még 
a’ paradicsom kerítésén is túltesz! . . . . Illyen volt ezelőtt tizenkét évvel 
F . . . . Gy . . . .  ton a’ Pofók Józsi bandája és az ő rostásának r o s t á j  a!

Hogy épen e’ banda hozatott el nagy költséggel az estvélyre, mellyre 
Kotáryné asszonyság és Klárája is hivatalosak valának, azt a’ háziúr sze
szélyének kell tulajdonítanunk, ki a’ mások apprehensiójában, békétlen
ségében és boszankodásában igen fényes kedvét találta . . . .  egyéb hibája 
nem is igen volt.

Jelen alkalommal azonban senki nem apprehendált, mert egy csinos 
uracs valamelly gyönge idegzetű kisasszony mamájának szíves kérésére, 
zsebbeli tolikésével megtette a’ circuli quadraturát a’ rosta bőrén, — ’s a’ 
Coribantesek unokája hortyogni feküdt az orchestrum alá.

Folyt a’ mulatság Istenigazában! Kotáryné kezét meleg csókok heve 
pergelé a’ kegyességért, melly szerint leányát mindenkivel tánczra ereszté, 
ki őt arra merészlé kérni. — A’ bíbor vér a’ szakadatlan táncz közben 
Klára kisasszonynak hóarczába szűkeit, és gyönyörű arczrendszerét a’ haj- 
nalpir imádandóvá varázsolá! — Kifogyhatlanok a’ felforrott képzelődésű 
ifjak az ő nemes tánczának dicsérgetésében; szemeit égnyiláshoz, egész 
testidomát oszlophoz hasonlíták, mellynek metszeteiben, mint eddig nem 
látott liieroglyphekben, a’ mennyei aesthesis van e’ földre aláküldve; — 
melly szépségek fölötti tractatust az angyalok tanulják a’ tizenharmadik 
iskolában! Istenem! beh szép a’ költő, midőn a’ más kosztján igy fölhan- 
goltatik szellemereje!!! . . .

Szünidő alatt ki sem pihenheté magát Klára, a’ számára kimutatott 
mellékterembe rohanó ifjak tolakodása m iatt, kiknek mindegyike emlék
lappal tiszteié meg a’ derék nemes leányt, ’s kedvessé vált nevét mindenki 
tárczájába jegyzé, mindenik lakhelyéről tudakozódott ’s neki látogatási 
napot jelölt ki.

Kotáryné a’ víg gyülekezet néhány ifját és leányát nyolcz nap múlva 
tai'tandó estélyére meghívta. Más nap reggel útnak indúltak, ’s estvére 
uratlan lakuk szerény keblében nyugalomra szállának . . . .  Az eltörődött 
nők álomra mélyedének . . . .  Klára előtt a’ múlt éj feledhetlen képletei, 
mint diadala rabjai, több ízben elvonulának, — csak hogy a’ vigadók se
regét mindig atyja szomorú képe hajtotta maga e lő tt! ..........És midőn a'



7 55

nap vidám arczát megpillantá, megfeledvén a’ bús képről, melly örömét 
korlátozd, következő szavakban értesité anyját lelke jelen helyzetéről:

„Most veszem én észre édes jó anyám, milly tehetlen rabságban ’s 
öntudatlan egyszerűségben folytak élettavaszom napjai idvezült édes apám 
életében! — Olly fényről, olly lelkiörömről, olly megható társalgásról, 
olly bájos férfialakokról, millyeket egy jó helyzetben töltött éj mutat föl 
szívünknek és hajlandóságúiknak, nekem eddigelé fogalmam sem vala! —- 
A’ szőke ifjú gyönyörű arczához, mellyet kegyed dicsért, távol sem ha
sonlítható a’ jó Endre elférfiasodott arcza! . . . .  Oh az a’ selyemtapintatú 
serkedő szakáll, az a’ csinos atilla, a’ sugár derék, a’ páratlan könnyű-
ségü táncz ! ? — Endrénél föllelhetlen tulajdonok!------ Temérdek kincs
ura lehetett azon alacsony termetű piros levente is, ki magát a r a n y o s
á t i l l á s n a k  nevezte a’ nekem nyújtott emléklapon!------ Öltözetén’s
újjain több arany és gyémánt csillogott, mint mennyit vagyonunk össze- 
sége érne! — Ha látta volna édes anyám, mint égett méltóságos képe 
azon középkorú férfiúnak, ki magát A r i s t  o c r a t ának irta, midőn em- 
lékrózsalapját övem mellé eresztette, — ’s ha hallotta volna a’ szenvedé
lyes sóhajtást, mellyel szerelemvallását kisérte! — az nem mindennapi tü
nemény vala! ------ nagy tekintélyű egyénnek kelle lennie; — előtte a’
többi üdvözlők egy főig kitérének! — Hanem az mégis különös hatással 
sujtá meg szívemet: hogy midőn szerelmének kérő igéire i g e n n e l  vá
laszoltam — gúnyosan mosolygott, és egy messze álló hölgygyei — rám
tekintve és mutogatva — sokáig értekezett! ------Szóval: édes anyám! én
mennyországban voltam, angyalok társaságában!“

„Várd a’ jövendőt, szép gyermekem! — te magadat még nem isme
red,— jövődet még nem is sejted^ Keeseid ’s ügyes alkalmazásod több 
uradalmak leányai fölé emeltek tégedet! Most kezd ismerni a’ világ! — ’s 
hódolattal közelít kellemeidhez. Hanem leányom, egy kis büszkeség nem 
fog ártani! — Ki hét szilvafás ember fiának is utat nyit társalgásához, azt 
a’ paloták fiai megvetik, lenézik, oda hagyják. — Mondok egyet, — je
gyezd fól magadnak : ki üveges hintón jő látogatásodra, az batárdon viszi 
haza mennyasszonyát; fakó, vagy vasas szekér szalmás, vagy legfólebb 
nádas lak udvarára szokott feltérni. — No de a’tapasztalás mindenre meg
tanít. — BARTÓK GÁBOR.

(Vége köv.)

ÖNKÉNYTESEK DALA.
Van-e köztünk ollyan legény, a’ ki fél,
H a a’ mennykő já r is ott a’ fejénél? 
Takarodjék el közülünk a’ gyáva,
Bújjék bele a’ kemencze lyukába!

Testvéreim a’ szabadság nevében,
Álljuk meg a’ helyet amúgy keményen, 
Mutassuk meg, hogy mik vagyunk? ollyanok, 
A’ kiken a’ veszedelem ki nem fog.
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A ’ legelső jeladásra kiállunk,
Ha elesünk, új sor áll fői u tánunk;
Ha két magyar marad is a’ világon :
— Csak e’ kettő szabad legyen — nem bánom!

Háromszínü magyar zászló, dicső j e l ! 
Védelmezünk megfeszített erővel,
Kiemeltük a’ porból szent szárnyadat,
Röpülj előttünk a’ magas ég a la tt!

Háromszínű magyar zászló, vezérelj,
Egyikünk sem fösvénykedik vérével!
Ellenséged előbb meg nem taposhat,
Míg vérünkkel be nem festett pirosra!

PETŐFI SÁNDOR.

FŐT .TÁMADOTT A’ TENGER___
Föltámadott a’ tenger,
A ’ népek tengere;
Ijesztve eget főidet 
Szilaj hullámokat vet 
Rémítő ereje.

Látjátok ezt a’ tánczot?
Halljátok-e zenét?
A ’ kik még nem tudtátok,
Most megtanulhatjátok,
Hogyan mulat a’ nép!

Reng és üvölt e’ tenger,
Hánykódnak a’ hajók,
Sülyednek a’ pokolra,
Az árbocz és vitorla 
Megtörve tépve lóg.

Tombold ki, te özönvíz,
Tombold ki magadat,
Mutasd mélységes medred,
’S dobáld a’ fellegekre 
Bőszült tajtékodat;

Jegyezd vele az égre 
Örök tanulságul:
Habár f ö l ü l  a’ gálya,
’S a 1 ú 1 a’ víznek árja,
Azért a’ víz az ú r !

PETŐFI SÁNDOR.
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HOL LESZÜNK KÉT ÉV MÚLVA?
VAGY

HÁROM EXCOLLEGA SIB E R IÁ B A N .
(Vége.)

— Hát váljon Bernát Gazsi t ó t  d i á k j a  hova avandzsírozott a' 
muszka alatt?

— Nagy ember lett ő, a’ S á r o s  v á r m e g y e i  s p a n y o l .  — Mik olás 
czár neve napjára írt egyszer egy köszöntő verset diákul, mellytől a’ czár úgy 
megszeppent, hogy tüstént maga eleibe hozatta ’s félórai conversatió után any- 
uyira beleszerelmesedett: hogy rögtön kinevezze udvari költőjének harmincz- 
ezer rubel és tiz kopek évi fizetéssel. — Most talpig vörös posztóban já r ’s 
mindennap dictiókat ta rt a’ Pillvaxban a’ muszka juratusoknak. Némellyek 
azt rebesgetik: hogy valami titkos viszony aligha nem létez közötte és a’ czár 
felesége között, mert nagy befolyása van az udvarnál. Mikor a’ czárral con- 
tractust kötött az udvari poétái állomás iránt, ezeket kötötte ki magának. 1) 
Minden nap reggeli 9-től 10-ig szabad idő: hogy Bernát Gazsi csizmáit kifé
nyesíthesse ’s szobáját kitakarithassa. 2) A ’ Festetics ház vallattassék be örö
kös és elidegeníthetlen tulajdonul Gazsinak, hol élte boldogabb napjait leélte. 
8) Azon mezítlábos kontesz, kit ő számozni tanított, az ország költségén holta 
napjáig csizmában járjon. 4) A’ Festetics házból mindenféle hatlábu állatok 
örök időkre száműzessenek. 5) Azon kéményben, hol ő télen át lakik, rajta 
kívül, semmi más disznólábat füstölni ne legyen szabad. — A ’ czár mindezen 
kívánalmait — haladék nélkül aláírta. Sőt egyszer arra is rávette a’ czárt bo
rozás közben: hogy Gazsi adósságait elvállalta a’ statusadósságok közé. Ez 
fogja megbuktatni Oroszországot. Miklós czár csak akkor hűlt el, mikor liqui- 
datióra került a’ dolog. Zálogba kellett adnia egész Ukraniát, a’ hozzá tartó- 
zandó Phrygia, Cappadocia és Paropemysussal egyben. Kétheti prolongatio és 
kamat maga felemésztette az uralhegyi platinabányákat.

— Már azt elhiszem, különben hogy éli világát a’ mi kedves Gáspárunk.
— H át fölségesen. Reggel elmegy az orosz premierministerrel Paske 

viccsel a’ „grober Sepl“-hez gabelfrüstükre, a’ kinek akkora szakálla van, hogy 
szalmát sem tart az ajtaja előtt, hanem ha sáros a’ csizmája, csak abba törüli 
bele. Déli tizenegy órakor egy muszka generalisnénak ád rendesen serenadot 
egy simpla tamburán, délután két órakor elmegy vacsoráim ,,a’ vitéz kozákhoz“ 
hová az orosz hautevoléei elite szokott összeseregleni ; ott egy portzio aszalt 
jeget vagy egy tányér pirított északfényt kantsuka mártással bevág, ’s onnan 
megy azután négy órakor a’ színházba : hol déczbundában adják Romeo és 
Júliát ’s hol Idali Laura talpig asztrakánba varva tánczolja a’ kakukát. Ren
desen a’ czár páholyába szokott járni, kinek mind a’ kilencz leánya fülig sze
relmes bele ’s színház végével tizenegy órakor megy velők át Budára a’ rácz- 
városba csájára és ráczürmösre.

— Színházat emlegettél. Miféle színház az?
— Természetesen: hogy a’ nemzeti a’ kerepesi-úton. Színészeink megma

radtak a’ hajdaniak, mert a’ medvékkel született nép sem tánczolni, sem éne
kelni nem tud, röhögni pedig szeret. Drámai színészeink közül egy kettő van 
még meg, a’ többinek igen drámai lett a’ kimenetele. A’ legelső alkalommal, 
midőn muszkául játszani kényszerítetének, egy olly darabot adtak elő, melly- 
ben utójára mind mérget vesznek be. A ' darab veszettül tragicus. Az egész 
előadás alatt a’ baromállás majd megdörült röhögtében, a’ muszka asszonyságok 
szemei kidüdöx-ödtek, vagy aestheticaiabban mondva: kidiósodva megüvegesed
tek a’ kaczagás miatt, kivált, mikor az ötödik felvonás végin mind valamennyi 
meghal ’s ki jobbra, ki balra düledez ’s rakásra hull a’ súgólyuk előtt. Taps,
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tombolás volt akármennyi. „ U d ri! ! ! u d riü !  Zabije! !! Pogyszem ! Seczki 
pogyszem ! ! ! Zatráczeni! (Mi magyarul tán annyit tesz: hogy ,,bravó!“) 
hangzók minden felöl. A ’ hölgyek egész turbánokat és krumplivirág koszorúkat 
hajígáltak a’ színpadra. Azonban a’ lehullott szereplők nem keltek föl többet. 
Az utósó jelenetben mindnyájan igazi mérget vettek be, ’s úgy haltak meg 
együl egyik szépen kifestve a’ szép festett erdők árnyékában. Az énekesek 
okosabbak voltak, ők elfogadták a’ szerződéseket. Fejenként egy hordó caviar, 
egy hordó ráczürmös, egy hordó szárazhal, két bunda, egy küdrnen, három 
szánkó a’ hozzá tartozandó kutyaekvipázszsal, meg harmincz kopek rendes ha
vifizetésük, egyiknek úgy, mint a’ másiknak, személyválogatás nélkül. Ezért 
tartoznak énekelni mindennap három operát, a’ ki megbetegszik, vagy gyön
gélkedik, kancsukát kap, a’ ki el van rekedve, kancsukát kap, a’ ki ghixert ád, 
kancsukát kap, a’ ki ismételni nem akar, kancsukát kap. Ez egy olly saját 
universali'emedium minden előfordulható bajok ellen, ’s úgy látszik : hogy van 
sikere.

— Biz ezek szomorú dolgok édes excollega és csaknem hihetetlen: hogy 
mint volt képes hatvanezer orosz hat millió magyart semmivé tenni.

— A’ dolog nagyon egyszerű: hogy az elkeseredés véres forradalmat ne 
idézhessen elő, le kelle fegyverzeni a’ nemzetet. Az intelligentia meg volt ha- 
sonlva, ez ellen küzdeni sem kellett, kötve tartotta maga magát, a’ népnek 
csak azt kelle hirdetni: hogy azért akarnak fegyvert adni a’ kezébe: hogy az 
országból ki vigyék katonának;— mikor benn volt az ellen: illy okoskodást kel
lett terjeszteni közte : ez az ellenség nem bántja a’ szegény embert, ez csak 
arra tör, a’ ki ellentáll neki, — szaladjunk a’ kukoriczába — ha leégeti a’ 
falut, ott hagyja a’ földet, azt sem el nem viszi, sem meg nem eszi, esztendőre 
megint felszánthatjuk. A ’gyáváknak ez volt az argumentuma, a’ kik vitézebbek 
voltak, azokat felhecczelték a’ kaputosok ellen, ígértek nekik adóelengedést, 
sóárleszállitást, földek felosztását, tíz húszast minden nyírott főért, ’s kis idő 
múlva várat lehete építeni az úri kaponyákból. A ’ nép izenként szedte szét 
legnépszerűbb embereit, kik szájuk falatját, szívük vérit adták egykor neki, de 
lelkűk felvilágosodását nem. Ők estek legelőször áldozatul. Mikor aztán a’ 
gondolkodó fők ki voltak ir tv a , a’ fejevett nemzettel azt csinálhatták, a’ mit 
akartak. Elvégre nyelvétől is megfosztották. A’ jövő században a’ szép erős 
magyar nyelvet nem fogja beszélni senki. Tudjátok; hogy a’ tót ragad, mint 
a’ kolláncs!

— H át a’ tudós társaság miilyen szemekkel nézi mindezeket ?
— Mi gondja a’ tudományoknak a’ politicára ? Tudjátok: hogy a’ ma

gyar academiánál political osztály nincsen, miből bátran következik: hogy az 
academia hatáskörébe az illyen statustani kérdések nem vágnak. Jövő évre 
ismét jutalmakat tűzött ki. A’ jogtani kérdés ez: „ v a n - e  h a j a d o n  i- 
j o g a  a n n a k ,  k i n e k  h a j a  n i n c s e n ? “ A ’ nyelvészeti ez : 
,,micsoda nyelvtani hasonlatosság van e’ cseremisz szó között: chrisme és e’ 
tatárszó k özö tt: dzsinmu ? ’s továbbá honnét vette eredetét a’ régi rómaiaknál 
e’ felkiáltás: biafora?“ A ’ orvostani ez: „miért van az embernek a’ szája az 
orra alatt és nem a’ háta közepén?“ (Valóban szép figura volna egy tudós, a’ 
kinek a’ szája a’ háta közepén volna.) A’ természettani ez : „fejtessék m eg: 
hogy a’ cserebogár miért nem szereti az eczetes salátát ?“ A ’ históriai ez : 
„váljon Tamerlan piszkálta-e a’ fogát ebéd után, vagy sem?“ A ’ philosophiai 
elvégre e z : „mutattassék be okszerű argumentumokkal a posteriori annak lehe
tősége : hogy ha az ember egész életében semmit sem tanul, még is úgy halhat 
meg mint tudós?“ A’ pesti vagy is czarogradi kozák hetmánt kinevezték aca- 
demiai tagnak, ki is megengedte magán történni a’ tréfát, ’s hagyja őket to
vábbra is fáradni és pihenni a’ tudományok mellett, lá tja : hogy senkinek sem 
ártanak vele.
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— Perse: a’ sajtószabadságnak vége van ?
— Épen nem, ollyan alakban, mint ezt az 1848-ki országgyűlés elké- 

szíté, továbbra is meghagyta a’ muszka a’ magyar irodalomnak. Semmit sem 
kellett változtatnia azon sajtótörvényeken, miket a’ magyar nemzet, miután 
litteraturájával 900 esztendeig semmit nem gondolt, annak gyökeres kiirtására 
föltalált. Ennél rosszabbakat a’ muszka sem tudott csinálni: sőt annyiban lá
gyította azokat, hogy a’ fizetendő büntetési összegek helyett ő fizet az elítélt
nek ugyanannyi kancsukát. Nincs szebb, mint ezen törvények szerint a’ rá- 
galmazási peralapok. írn i csak azt szabad, a’ mi igaz, következőleg poetizálni 
semmit, mert például: ha írja valaki: hogy Szatmár vármegyének Tyúkod fa
lujában van egy szélmalom, ’s nem tudja bebizonyítani, kancsukát kap, mer 
egy testületet rágalmazott; ha szerelmes verset ír, be kell bizonyítania: hogy 
az a’ hölgy, a’ kihez írt, sem férjnél, sem eljegyezve nincs, különben kancsukát 
kap, mert az erkölcsiség ellen vétett. Zsidónak nem szabad keresztyén hölgyhöz 
szerelmes verset írni. Feleséges embernek pedig csak a’ feleségéhez szabad. 
Ha egy novellában illyesmi áll : „Don Hernando Hernandez, i Bachamonde, 
i pena fulgida, ön semmirekellő!“ rögtön lekapják érte az embert, ’s még be 
sem szabad bizonyítania: hogy az a’ novellái személy csakugyan rosszéletü 
ember. Illy módon aztán a’ magyar litteraturának nem mesterség kipusztulni 
az orosz és tót mellett, mellynek gyarapítására a’ czár évenkint százezreket 
ad ki.

— Most azonban önök feleljenek nekem egyet. Mi az ördögöt vétettek 
önök, hogy idejutottak Siberiába?

— H át Pálfi collegát azért külde ki az országból a’ kormány, mert gán
csolta a’ kormányt.

— Vahot collégát pedig azért, mert elkezdte dicsérni.
— Szinte elfeledtük megkérdezni : hát Jókaiból mi le tt, mi történt

vele ? ...........
..............I t t  azonban a’ harminczkilencz irámszarvas elkezde irtózatosan

bőgni, ordítani és toporzékolni, egy szót sem lehete hallani tölök, mindég job
ban ordítottak, mindég jobban, — erre fölébredtem.

...........Ablakomon besütött a’ nap, arczomon az izzadság folyott végig.
Künn ujjongató nép vonult végig az utczákon. Az önkénytesek csapatja tobor
zott dalolva tánczolva ’s éltette az uniót, mellynek friss híre egy perez alatt 
felvillanyozta a’ várost.

Hála istennek, tehát nem vagyunk Siberiában !
Nem járunk medvebőrben, nem szánkázunk kutyákon, nem iszunk szar

vastejet.
Nem lövünk adóba farkasokat és jeges medvéket, nem szedünk tengeri 

kutyafogakat.
Nem tanulunk muszka és samojed abéczét, nem köszönünk egymásnak 

dobre zdrawit.
Hungáriát nem hívják Illyriának, Debreczen még mindig Debreczen és 

nem Szlovenszkograd, ’s a’ Nyitranszke Sztoliczi még mindig ott fenn van a’ 
hegyek között.

A ’ rákóczi induló helyett nem húzzák a’ nyekszehruszi saka malat, ’s a' 
boltfelírások — hála Istennek — még mind németül vannak.

Kecskemét nem tanul görögül, Heves vármegyében nem esznek a’ kozá
kok dinnyét ’s a’ táblabirák nem hordják Mesopotamiából Afghanistanba a’ 
municipiumokat és a’ pragmatica sanctiót, hanem Bécsből Insbruckba, a’ hó
nuk alatt.

Petőfit még mindég nem égették meg, sőt a’ „két ország egyesülése“ 
verse óta — a’ Pesti Hírlapban — a’ legharagosabb ellenségei is kiengeszte-
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lődtek iránta. De még Horvát Lázárból sem lett kajmakán basa, valamiképen 
Lauka Gusztiból superintendens.

A 1 nemzeti színházban az egész opera bátran be van rekedve, a’ nélkül 
*iogy kancsukát kapna, ’s a’ magyar academia nemcsak hogy ott nincs, a’ hol 
ezután két esztendővel fog lenni, sőt inkább ott van, a’ hol ezelőtt tizenkét esz
tendővel volt.

Csupán egy maradt meg élő valóságul ijesztő álmaimból, ’s ez a ’ sajtó- 
törvény. Valahányszor ez ötlik eszembe, mindég magam körül látom a’ végtelen 
havas síkot üvöltő farkasaival, rémséges északfényével, ’s szájamban van az 
íze a’ halzsírban főtt medvefülnek.

Na de Pálfi még mindig szabadon critizálja a’ ministeriumot, ’s Vahot 
még mindig szabadon védelmezi. A’ ministerium egyiken sem állt érte boszút, 
’s ez arra m utat: hogy csakugyan nem vagyunk Siberiában, ’s ha isten úgy 
akarja nem is leszünk.

Amen JÓ K A I MÓR.

Erdélyben van egy helység Oláhfalu, mellynek lakói nevezetesek 
arról: hogy egyszer folyamodtak József császárhoz: miszerint adja meg őnekik 
azt a’ privilégiumot: hogy a’ k i n e k  l o v a  n i n c s e n ,  j á r j o n  g y a l o g ,

A’ császár jót nevetett rajta ’s aláírta juxból a’ kérelmet.
De bezzeg, mikor aztán a’ szállásoló katonatiszt urak, kik a’ népet n a

gyon szerették megforspontoltatni, ismét előálltak követeléseikkel, a’ biró elö- 
mutatta nekik a’ pecsétes levelet: mellyen nagyon világosan meg volt í rva:  
hogy a’ kinek lova nincsen, járjon gyalog! A’ császár parancsolta.

Másszor ugyanezek a’ végett folyamodtak a’ császárhoz: hogy rendelje el 
kegyesen, mikép K o l o s v á r  O l á h f a l u h o z  e z e n t ú l  c s a k  
k é t  m é r f ö l d n y i r e  l e g y e n .

A ’ császár elrendelte nekik ’s v á rta : hogy mire mennek vele ?
H át oda mentek vele: hogy megyei határozatnál fogva az oláhfalviaknak 

csak két mérföldnyi távolságra volt szabad deszkával kereskedni.
Ugyde, miután a’ császár megengedd: hogy Kolozsvár is két mérföldnyire 

legyen Oláhfaluhoz, természetesen: hogy e’ kei*eskedelmi czikk bátran vándo
rolhatott Kolozsvárra.

Yahot Imre collega csakugyan megint megszólal, mikor az előfizetés 
ideje közeledik.

Természetesen többi laptársait erősen megszólja’s magát hatalmasan meg
dicséri.

Ezt vártuk tő le, sőt fogadtunk is rá már egy hét előtt három úri ember
rel vagy 20 forint erejeig. Jelentjük alásan : hogy fogadásunkat megnyertük.

Bennünket és elveinket természetesen nem bánt, ezt eddig sem tévé. Míg 
volt Frankenburg, addig azon adta ki haragját helyettünk, most hogy F. meg
szűnt lapunk tulajdonosa lenn i, kit bántson? kapja; előveszi a’ könyvnyomta
tó t, a’ ki lapunkat nyomtatja, ’s arra fogja rá :  hogy pecsovics.

Hát ha még azt tudná: hogy a z , a’ kitől a’ papirost vesszük , magyaréi 
sem tu d ! h u j!

Legközelebb előveendjük a’ betűszedőket és a’ lapkihordókat, ha váljon
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nem voltak-e ők is a’ régi bureaucraticus systemának titkos pártfogói. Mert ha 
még ezek is pecsovicsok, akkor m urrexi! Imre agyonver *).

*■**■*. Kecskemét városa egyik követének Kossuth Lajost választotta meg.
Egy fiatal barátunkról, ki legújabban titoknoki hivatalba ju to tt, azt 

a’ rágalmat terjesztik: hogy mióta titoknok, elannyira titoknok: hogy plane 
n é m a !

a** Egy fiatal szolgabiró a’ vidékről e’ napokban azt kérdi tő lünk: hogy 
utasítsuk e l , merre van jelenleg a’ királyi kamara? Mondtuk n ek i, hogy men
jen gróf Széchenhez , az majd talán tudja . . . .  (Bárcsak oda ment volna.)

Azt mondják, hogy a’ muszka hat hidat csinált a’ P ru th  vizén ke
resztül , ’s csak egy ünnepélyes alkalomra v á r , hogy beüssön Erdélybe. Már 
ha mégis azt mondanák: hogy a’ fekete tengeren át csinált hat hidat, hamarább 
elhinné az ember. De épen egy patakra hat hidat? Azt át is lépheti, hiszen éj
szaki óriásnak csúfolják.

A ’nemzeti színházban megint új csillag tűnt fel. Hanem ez már aztán
komolyan mondom ám : hogy Csillag, nem ollyan, mint a’ ma egy h e t i ..............
Csillag Róza Piei’otto szerepében. Azt mondják: hogy jól énekelt. Hollósi Nel- 
lit ma Virányi kisasszony parodiázta. Mind a’ mellett üres volt a’ szinház. Ez 
nagyon sikeres módja annak: hogy mint lehet a’ drámát ismét fólülkerekíteni 
az operán. Mit az összes irói és színészi kar nem volt képes kivinni, azt Virányi 
kisasszony egymaga megteszi.

A’Budapesti Híradó (a’ neve is hazudság) azt mondja: hogyRadeczky 
az olasz hadsereget semmivé tette. Következő számában odamódosítja Vida ezt 
az á llítását: hogy m ég  c s a k  k é s z ü l  h o z z á !

Ha ez a’ Vida valaha igazat talál mondani, arany betűkkel irom fel a’ ké
ménybe.

Egy úri háznál a’ nevelő megpirongatta a’ szobalyányt holmi hanyag
ságáért ; — a’ szobalyány visszafelelgetett, miből végre is pörpatvar támadt. 

Kilép erre az úri asszonyság, büszkén szétnéz és azt mondja:
,,Nem szeretem, mikor a’ c s e l é d e k  egymás között veszekednek.“
•fr*.* Azon hírre: hogy Magyarország veszélyben van, egy osztály huszárság 

Lengyelországban felkerekedett, felnyalábolta a’ tisztjeit ’s átjött a’ határon. 
Dicsőséges fiúk !

Mint katonák, vétettek a’ fegyelem ellen, de mint hazafiak, koszorút ér
demelnek.

### Pest városa fallal fog kör ül vétetni. Ennek a’ példájára Kecskemét is 
körülárkoltatik, a’ muszkák ellen.

Egy úri asszonyság a’ minap keresztanya volt. Mikor a’ szent sacra- 
mentom előtt ezt kérdi a’ pap a’ csecsemőtől: e l l e n  t m o n d a s z - e  a’ 
s á t á n n a k  é s  a z  ő h i v a l k o d á s a i n a k ?  Illyenkor a’ vallásos 
szertartás szerint nem a’ csecsemőnek kell rá  felelni, hanem keresztanyjának. 
Ez pedig azt feleié rá : hogy „ n e m ! “

Gondolhatta tán: ő se legyen különb a’ keresztanyjánál.

Egy sentimentális fiú , ki verseket is szokott írn i, levelet irt egyszer 
az apjának, végül panaszkodik : hogy a’ sok tanulás és a’ melancholia miatt 
igen oda van.

Az apja — becsületes timármester létére — megjegyzó magának ezt a’ 
szót „melankólia“ ’s felel neki illyeténkép.

*) Biztosítjuk Vahot Imre urat: hogy mi Metternichnek nem voltunk jó baráti.
Az Életke'pek betűszedői és kihordói s. k. **)

**) Egy kő gördül le szívünkről, ők nem voltak pecsovicsok! Oh Imre , fogad 
őket baráti karjaidba! S z e r k.
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,,Mindég mondtam: hogy az a’ melankólia nem neked való tudomány, ab
ból magyar ember meg nem élhet. Lettél volna inkább csizmadia, édes fiam.

■i;.'** Azok a’ jó urak , kiknek Jellasics igen messze van, azt hiszik: hogy 
egy pár pesti irót nem ártana helyette felakasztani. Az igaz, könnyebben hoz- 
zájok juthatni.

Ezek is ollyanformán vannak, mint a’ rá tó tiak , kik midőn a’ falu ková
csát akasztófára ítélte a’ vármegye, folyamodtak az i ránt :  hogy mivel nincs 
több egy kovácsnál a’ faluban, szabó pedig van kettő , akasztasson fel a’ vár
megye egy szabót a’ kovács helyett.

Van Pest megyében a’ Tiszától öt mérföldnyire egy város, abban a’ 
városban van egy p ap , a’ ki mindég szomjas.

Minthogy pedig meg vagyon írva az A lkoránban: hogy a’ ki szomjas, 
az iszik. Tehát ez a’ jó pap mindég iszik.

Abból egyébiránt: hogy a’ Tisza olly közel foly hozzá, koránsem követ
kezik , mintha ő vizet innék, sőt inkább igen-igen issza a’ bort.

Ennyi elég legyen az ő dicséretére.
Ez a’ jó pap nemcsak hogy semmit nem mozdít a’ nép felvilágosítása 

ügyében, sőt emberséges rectorait, kiket a’ nép józan életmódjuk miatt kegyébe 
vett, rendesen üldözni szokta.

Pedig a’ népnevelői pálya különben sem sok rózsát terem.
Ez a’ jó pap többet forgatja a’ kulacsot, mint a’ bibliát, ’s többet tanács

kozik szakácsnéjával, mint az ó-testamentomi prófétákkal, ’s jobb szereti a’ 
bőgőhegedű és klarinét hangjait, mint az orgonáét.

Egész éjeken át szól gyakran a’ czigánymuzsika a’ pap tanuló szobájá
ban, ott tánczol a’ buksi curator, a’ félszemű szakácsnő, meg a’ pap nagy egye
dül , fényes kivirradtig.

’S mikor aztán reggel hirdetni kell az isten igé it, a’ rector bemenőre a’ 
,,perelj uram perlőimmel“ -t énekelteti a’ gyülekezettel, ezt a’ pap magára veszi, 
azt hiszi, őt énekelte ki a’ rector, ’s azzal feláll a’ cathedrába ’s ököllel fenye
geti a’ rectort az orgona háta mögött, talán teremtettéz is a’ foga között ’s úgy 
kezdi el: hogy ,,a’ mi segedelmünk jöjjön az úrtól.“

Sajnos kimondani: hogy illy botrányok olly gyülekezetben történnek, 
mellynek nincsenek faragott képei, ’s hol egyedül a’ népoktatók ihlettsége ’s a’ 
nép buzgósága emlékeztet az isten jelenlétére.

Szeretett hitsorsosaim, ha ti magatok fel hagyjátok magzani a’ gyomot 
az isten kertjében, ne csudálkozzatok ra jta , ha a’ virágok nem igen akarnak 
benne megéledni, ’s legyetek készen rá: hogy ha a’ nép egyszer megunja a’ 
szénaevést, a’ reformata hierarchiának egy cseppel sem lesz különb a’ kimene
tele , mint a’ catholicának.

Szerkesztőségünknél letett hazafiui adakozások :
Cserei Ignácz kapitány neje 100 ez. frt. Váli Ferencz tanár 10 írt. A’ 

rév-komáromi tanoda 12 frt 40 kr. Jókai Józsefné 5 frt.

V *  A’ hadügyminister úr mély fájdalommal teszi közhírré: hogy a* 
Würtemberg huszárezrednek Gallicziában tanyázó egy része — se tette  — se 
vette — haza jö tt Magyarországra.

Vannak, kik e’ ministeri fájdalomban megbotránkoznak; — mi nem.
Mi ezt úgy értelmezzük magunknak : hogy minister úr fájlalja: miszerint 

azon ezrednek csak egy része és nem az egész jö tt haza.
Valóban mi is fájlaljuk: hogy mit a’ nemzet elhatározott, katonáinknak 

)?aza hozatalát illy vészterhes időkben sem látjuk teljesítve.
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Repülő hírek. Jellasics még mindig nagy úr, a’ ministerium most 
illírül kezd beszélni vele. Harczolnánk már inkább magyarul.

A ’ király két hét múlva Pesten lesz.
Prágát bombardírozzák. A ’ város el van barrieadirozva.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
A z  e r e d e t i  d r á m a í r ó k  ü g y é b e n .  A’ nemzeti színészet 

és eredeti drámairodalom csak úgy virágozhatnak fel, ha egybenőtt gyökerek
ből szívják az éltető nedvet. A’ szellemet eddig nyűgözött bilincsek letöredeztek, 
a’ drámaíró tárgyát szabadon választván, ’s lelke sugallatát bátran és tartóz
kodás nélkül követhetvén, ezentúl hihetőleg életrevalóbb és maradandóbb becsű 
müveket fog teremteni. Ezen esetben méltányosnak látom, hogy a’ drámaírók 
ezentúl az eddiginél kedvezőbb díjazásban részesüljenek; ’s ezen kedvezést leg
inkább a’ belbecscsel bíró darabokra óhajtván kiíeijeszteni, az ezentúl adandó 
eredeti darabokat illetőleg következő szabályok állíttattak fe l:

1) Akár nyomatott, akár kéziratban levő olly eredeti színdarabnál, 
mellvhez az uj jelmezek és díszítmények kiállítása száz pengő forintnál többe 
nem kerül, a’ szerző az őt illető egész jövedelmet, melly eddig negyedenként 
négy előadásból fizettetett ki, ezentúl a’ két első előadás két féljövedelméből 
kapja meg. — Ezen két első előadás után a’ szerző minden előadásból rende
sen 10 száztólit húz. A ’ részek és száztóliak valamint eddi?, úgv ezentúl is 
mindig a’ tiszta jövedelemből számíttatnak, t. i. az előadási napiköltségek le
vonása után.

2) Az olly eredeti daraboknál, mellyekhez a’ jelmezek és díszítmények 
kiállítása száz pengő forintnál többe kerül, az igazgatóság a’ jutalmazásra nézve 
a’ szerzővel, a’ darab érdeméhez és kiállítási költségeihez képest, külön egyez
kedésre fog lépni.

Az eddig előadott darabok szerzői az eddigi föltételek mellett részesülnek 
a’ jövedelmekből.

A ’ darabokat szerzőiktől Obernyik Károly drámabiráló válaszmányi jegy
ző veszi át. (Lakása: ötpacsirta-utcza 1493. szám alatt.) Pest, junius 1-jén 
1848. Gr. R á d a y  G e d e o n ,  nemzeti színházi orsz. igazgató.

Május 23-én László József jutalom játékáúl, először: ,A’ k i r á l y  
m u l a t 1. Drama 5 felv. Irta  Hugo Victor. E ’ darab a’ franczia királytör
ténetek egy igen érdekes részét szellőzteti. A’ mese I. Ferencz franczia király
ról szól ugyan, — d e ..............

A ’ király m ulat!
I. Ferencz kéjtől vonagló királyi ajkán könnyeden lebbent el a’ mosoly 

...........és hány derék anya és becsületes apa őszült meg e’ mosoly miatt, fáj
dalmában !

Mintha a’ tavasz azért hozná meg virágait, hogy dúlást okozzon a’ ter
mészetben, ’s azért hintené el a’ földet ibolyáival, hogy nedvét kiszíván, réte
geiben elölje a’ tenyésztő erőt.

Egy vérpallosnak villanása volt e’ mosoly, melly sok család szívéből a ’ 
nyugalmat ’s az életet vágta ki.

A ’ kéjencz király arcza fölgyulladott...........’s míg az apát a’ börtön büz-
hödt légéből halálra hurczolák, halvány leánya az erőszak undok karjaiban 
fetrengett.

A’ király mulat!
Kéjházának dagadozó bíbor párnáin mennyi átok nyúgodott,
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Biborpárnák . . . .  szívek vérével festve bíborrá.
Dagadozó párnák . . . .  becsületes apák és férjek hajszálaiból szőve, mi 

két kétségbeesésökben téptek ki.
Könnyű párnák , mellyek átokterhesen nehezültek á’ királyi koronára.
A’ királynak nehány perczeken át tartó kedvtelései vérkönyüket sajtoltak 

a’ kunyhók lakóinál.
A ’ király kegye . . . döglesztő szelet volt az ártatlanság lilioma felett.
A ’ királyi kéz koronáját tépte le , ’s a’ virág ott hevert a’ földön díszte

lenül, az ég harmata sem szállott többé le rája.
I. Ferencz franczia király költő volt.
A’ bűnből románczokat csinált lantjára.
’S mint a’ Cyanei szikla . . . kárhozatra csábított dalával.
Sólymokat nem tartott udvarában; de minek is, volt elég udvaroncza, kik 

nagy ügyességgel fogdosák a’ s z e l í d  g a l a m b o k a t .
’S ezen j ó m a d a r a k a t  a r a n y  l á n c z o n  tartotta a’ király!
Tömérdek bűnnek szülötte e’ két szó: ,,a’ király mulat.“
Melly jelentett az apának — v é r p a d o t ,  a’ szűznek — f e r t e l e m 

á g y a t !  —
Az ember kiholt . . . .  de állt a’ t ró n , melly bűnét vakító fénybe takarta, 

’s az igazság Ítélő pallosa büntetni gördült alá . . .  a’ nép keze vezette azt !
Az idők nagyot fordúltak, — többé nem privát passiók uralkodnak. Main- 

tenon asszonyság, ha megfőzette a’ f e k e t e  l e v e s t  XIV. Lajossal, most m eg  
is  i n n á ;  — Pampadourral s z é p t e v é s  helyett igen r ú t  j á t é k o t  űznének, 
—- ’s Lola Montez kezéből a’ nép szedte ki a’ k o r b á c s o t ,  és ez emlék olly 
becses a’ nép előtt, hogy azt m ondja: f ö l é r  e g y  k o r  m á n y p á l c z á v a l .

I. Ferencz franczia király jól mulathatott.
Európában a’ királyok most már illy nagyban többé nem m ulatnak! ■—
Hugo Viktor e’ darabja Párisban 1832-ben adatott — először és utóljára 

. . . mint a’ h a l á l .
A ’ royalisták füttyökkel kisérték sírba, ’s hogy valamikép szelleme se 

lengje át a’ színpadot, még ezen felül be is tiltatták.
De a’ jó el nem vész soha, az istenkóz halhatlansággal áldja m eg ...........
A ’ betiltok elenyésztek , és a’ darab új fénynyel támad fö l, mint a’ szi- 

várványos ég — a’ szabadelvek diadalünnepén. Vannak emberek, kik jónak 
hiszik az igazságot elrejteni, ezek vagy félénkek, vagy csalók, kik rettegnek 
i s t e n t ő l ,  mert az i g a z s á g  maga az i s t e n , ’s ezt elrejteni annyi, mint el
rejteni az is te n t! ------- —

Börne iszonyú kemény ítéletet mondott e’ darab felett; kár, hogy tőlünk 
nem kért lorgnettet, akkor alkalmasint szava sem lenne, mert e’ darab nálunk 
látva — m e g í t é l  he  t l en .

Mindazon szépségek, mellyek a’ romantica-költészet ezen remekeit fény
sugarakkal hintik e l , kiemeletlenül hagyattak az előadásban.

E ’ műben túrva előttünk az élet mintegy kiterjedt oczeán hydráival és 
gyöngyeivel, — ’s az ábránd hold világítása kísérteties színezettel önti el.

A’ bűn sötét örvénye mellett mindjárt az erény alabastromoltára áll, — ’s 
a’ gyarló embert az oltár zsámolyáról a’ mélység felé szenvedélye vonszolja, — 
öntudattal rohan a lá , mert a’ f ö l d  olly testvérien mosolyg, ellenben az é g  
olly elérhetlenűl messze van.

Ott áll T r i b o u l e t ,  az udvari bolond, — b o l o n d ,  mert így o k o s  
lehet büntetlenül, — ö r d ö g ,  mert így b o s z u l ó  a n g y a l a  lehet a’ gonosz
ságnak , j á t é k s z e r  a’ királyi udvarban , mert így észrevétlenül uralkodkatik ; 
ö szabadkezü ra b , ’s a’ magát szabadnak hivő király kezét enszenvedélye lán- 
czával köti meg.

Csörgőket köt fel, hogy keblének tiszta dobbanását a’ bűnben tivornya-
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király ’s udvaronczsereg meg ne hallja ’s el ne tanulhassák, mindinkább elme
ríteni igyekszik őket bűneikben, hogy a’ büntetés villámait annál többre gyüjt- 
hesse fejeik felett.

Keblét az élet rideg kéreggel vonta be, ’s ő ijesztő daemonokat ültet fö- 
libe, ostorúl a’ külvilágra nézve, és örül egyszersmind, hogy a’ világ romlott 
legével, tisztán maradt érzelmeihez közel ne férkőzhessen.

Triboulet lelke egy bánya, melly mélyen rejtve tartja aranyát ’s a’ kuta
tót kénkő-lánggal ijeszti el; azonban a’ végzet veszi az ásót hatalmas kezébe ’s 
dugott kincsét földszínre hozza fel, és a’ kiorzott űrt fájdalommal tölti be.

£ B l a n c h e  egy ártatlan leány, kinek világa szivénél nem nagyobb, ér
zelme tisztán fakadó, mint a’ mezei liliom, — angyalt vagy ördögöt ismerni 
senki nem tanitá.

A’ végzet úgy akarta, hogy az örömet ne ismerje, keblének zártkelyhét 
harmat helyett, a’ vihar dúló szele nyitja föl.

Szerelme — piros virág egy halvány lány kezében.
A’ virág ép, ’s a’ halvány leány hervadtan sírba hull. —
I. Ferencz a’ kéjencz király, — hatalmát messzebb kihatás nélkül, per- 

ezekre használja föl, —  királyi parknak nézi a’ v ilágot, tarka növényzetén 
gyönyörűséget lel, — lábbal világért sem tapodná, hanem finomúl csak kézzel 
tépi le, — ’s miután illatukkal orrát teleszívta, porba ejti — ’s tovább halad; 
— ingerlékeny érzékisége élvre hajtja öt . . .  . gyönyörét tölti . . .  a’ lelkiis
meret rémeit nem ismervén, mit tudja ő, hogy a’ világ tetteit a’ bűn nevével 
kereszteli meg.

Az iró öt nem büntetheti, mert kéjenczkedései gyászos következményeit 
az okozónak föl nem mutatja, — elhúl érte az ártatlan áldozat kettesivei is, — 
de az iró ezt a’ királynak nem adja tudtára.

’S így ő még a’ lelkiismeret furdalásátul is mentve van.
A ’ király kéjelgett és dalolva megy tovább. Punctum.
A’ szegény Blanche ott vonaglik a’ csapszék előtt.
A’ király, halálát talán még a’ Kundschaftsblattbúl sem tudja meg.
A ’ közönség persze izgatott, büntetni akarna irgalmatlanúl, — de mit 

ér az 5-ik föl vonásnak vége -van, — a’ király levetkezik , és non chalance va
csoráim megy. Hja — kinek Hugo a’ barátja — — !

Nem szeretnék ha a’ vasárnap adatni szokott népdrámákban illy forma 
igazság kiszolgáltatás divatoznék, — mert e’ bizony a’ népre nem a’ legjobb 
hatást gyakorolná!

Hogy az előadás nem a’ legjobb lehetett, bizonyítja Sükei barátomnak 
azon boldog jóhiszeme — miszerint a’ darab végéig folytonosan azt gondolta, 
hogy a’ N o t r e  d a m e i  t o r o n y ő r t  adják, ’s Triboulet-et mindég 
Q u a s i m o d ó n a k  nézte.

T r i b o u l e t t e t  kellő pathos nélkül jól adni nem lehet, — a’ csör
gők daczára is keresztül kell törni bohóczkodásain azon keserű gúnynak, melly 
jellemében van Triboulet lelke emelkedettségével az eget a’ földre rántja.

I. F e r e n c z  úr az első felvonásban kissé nehézkes volt.
Szilágyi Sándor V a 11 i e r szerepét igen jól adhatná, ha szavalni tudna.
Komlóssi Ida polgártársnö kéretik, hogy azon jelenetben midőn szerelmi 

fanatismusában magát a’ királyért föláldozza, az imát ne siránkozó hangon 
mondja élj — e’ hang, nagyon nem fejezi ki azon érzelemtolultságot, melly 
akkor kebelén elárad.

S z i l á g y i  L i l á t  —  a’ jövő kedvéért, gyakrabban és terjedtebb 
szerepekben is szeretnénk a’ színpadon látni — K. I  d á t anélkül is nagyon 
m e g e r ő l t e t i k *

Miskolczi Julia — ma mást, vagy m a g á t  nevette-e ki? — még hi
telesen nem sikerült kitudnunk,
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Szükségesnek tartjuk végűi megjegyezni, hogy a’ rendezőség azon bizo
nyos érzékcsiklandó helyeket takartabban is rendezhette volna, — egyébiránt 
ezzel a’ világért sem akarjuk ám az önok gustusát megrontani, — csak úgy 
mellékesen hoztuk szóba, — úgyis divatba jö tt színpadunkon a’ szabad elveket 
a’ h á l ó s z o b á b a n  keresni , — még megérjük, hogy valamellyik p á- 
p á n a k viszonyát is fölfödözik önök, ki egy t e s t e s  táblabiróba talált 
véletlenül beleszerelmesedni. BULYOVSZKI GYULA.

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
BÉCS, 1 8 4 8 - i k i  t a v a s z u t ó  3 0 - k á n .  Idvezül a’ nép diadala ön

tudatában , ’s azt hiszi, hogy legutósó erélyes fölléptével halálos csapást ejtett 
a’ veszélyes camarillán. Túlképzeli magát minden veszélyen,’s néhány kormány
rendelettől megvakítva, széjjelszórja torlaszait, a’ nélkül, hogy függetlenségét 
teljesen biztosítva látná. Határtalan bizalommal van a’ jelen kormány iránt, 
mellynek alkotmányellenes törekvését hatalmasan tanúsítják a’ május 15-iki ’s 
26-iki események. Tisztelgő zenével megy Pillersdorf ablaka a lá , elénekli ott 
nemzeti dalát, elzengi a’ magyar ,Szózatot‘, ráhúzatja Rákóczit, Lebe hoch-okba 
fojtja múltja keserű érzetét, mert a’ megtisztelt minden gyanún felül áll, nem 
részes a’ reactióban, a’ kijött rendeleteknek kényszerítve irta alá nevét, ’s sze
génynek még az sem volt megengedve, hogy lemondását benyújthassa, ’s ün
nepélyesen tiltakozzék minden reactionális irányzatok ellen. Hlyen felelős mi
nister aztán magam is szeretnék lenni! Ha rakásra lövetném a’ népet, akkor se 
lennék felelős, mert kimentene az, hogy a’ fejedelem vagy legalább környezete 
parancsolta. Valóban különös felfogása ez a’ felelősség eszméjének. Beleillenék 
a’ chinai mandarinok politicai tudományába, kik lelketlen gépek gyanánt telje
sítik mindenható atyjuk akaratát. — Szerintem Pillersdorf bűnös, mert fejdelme 
aláírásával szentesített engedmények porba tiprásához nyújtott segélykezet. A’ 
fejedelem felelősségét lehetetlenné teszi a’ sérthetlenség eszméje, — ’s azért fe
lelős a’ m inister, hogy legyen kit kérdőre vonni a’ törvényellenes rendeletekért. 
A ’ félelem kényszere nem mentheti k i , mert illy esetben le kell neki mondania. 
De Pillersdorf lemondani nem akart, mert híjába csak szép az a’ ministeri ál
lás, kivált ha a’ felelet terhét is olly könnyen lerázhatja magáról. Enged a’ 
hatalmasabbnak, ’s úgy fordítja köpönyegét, a’ mint a’ politicai viszonyválto
zatok hőmérője kívánja. M ért is volna minister, ha nem tudná magát minden
helyzetbe bele találni ? ........... ’s mért volna a’ bécsi nép együgyű, ha politicai
kiskorúságát senki sem tudná felhasználni? . . . .  Én sajnálom Bécset, mert lá
tom előre, hogy könnyelműsége tengerén önveszélye felé evez. Nem képes á t
látni, hogy függetlenségének garantiája vagy önmagában, vagy a’ külföldi ha
talmak biztosításában rejlik. Hisz az egyoldalú kormányrendeleteknek, mellyek- 
nek semmiségét május 26-ika tényleg bizonyította be. Vagy nem volt-e meg
ígérve tavaszutó 15-kén, hogy a’ katonaság csak akkor alkalmaztatik, ha a’ 
nemzetőrség szükségesnek lá ta n d ja ? ........................Nem volt-e ez az Ígéret feje
delmi szóval szentesítve ? ...................... ’s nem talált-e a’ kormány magok
a’ tanárok közt egy Hyét ’s Endlichert, kik a’ nemzetőrség nevében ostromra
hívták a’ katonaságot? .........................’s nem fog-e találni ezentúl is ? ..................
Nagyon korán hiszszük bevégzettnek a’ győzelmet, nyugalomra térünk, csupa 
nagylelkűségből a’ legyőzött bűnösök főnökeit éljenzés közt hivatalukban hagy
juk ..............’s csudálkozhatunk-e majd akkor, ha a’ bizalommal megtiszteltek
gúnykaczaja közt egy új nápolyi vérfürdőre fogunk éb red n i? ........... csudálkoz
hatunk-e, ha semmivé tett nemzetőrségünk romjain Radeczky csatában edzett 
katonáinak lazzaroni dühe fog diadalünnepet ü ln i? ...........Legyünk eszélyesek,



767

míg az ébredés lehetőségét nem kaczagja ki az irigy való. Öntudatra jutásunk
ban a’ jövendő nagygyá lehetősnek óriás hatalma fekszik. Az erő még kezünk
ben van , használjuk fel úgy, mint boldogságunk biztosítása igényli. Ne lépjünk 
le a’ tett teréről, míg a’ l e t e t t  m i n i s t e  r i  u m  o t  k e z e s é n e k  
n e m  m o n d h a t j a  a’ n é p  h a t a l o m .  Igaztalan eljárásáért felelős 
az a’ népfenség itélőszéke előtt . . . . . . h o g y  h a n y a g s á g  e s e t é n
m a g a  a’ n é p  n e  l e g y e n  f e l e l ő s  a’ v i l á g t ö r t é n e t  
i t é l ő s z é k e  e l ő t t .  Kemény biró a’ világtörténet, önérdekét eláruló 
nép nem találhat előtte kegyelmet, ’s mit hanyagságával megérdemelt, ledörgi 
rá  a’ véritéletet. Vigyázzunk, a’ lap még tiszta, szabadságunk pontjai alá ne
írjuk magunk a’ halálos Íté le te t...........mert szabadtalan népnek élni nem lehet
most, mikor a’ mindenütt fölrajzó élet szolgaság bilincseit lerázó tevékenységet 
igényel. Ne jöjjünk ellentétbe a’ kor szellemével, mikor vele karöltve haladha
tunk;  pártoljuk a’ különböző népek összetartásáért szükséges monarchiát, vilá
gosítsuk fel az elrabolt fejedelmet, tegyük le a’ hitszegő kormányt, ’s Ítéljünk 
felette, hogy mi el ne ítéltethessünk. Ezt kívánja az igazság, parancsolja a’ 
nép sértett érdeke, követeli a’ korszellem..........

Milly ingatag a’ mostani kormány, eléggé bizonyítja az: hogy látván a’ 
nép győzelmét, rögtön választmányt alakított a’ polgárok, nemzetőrök ’s tanu
lók testületéből, ’s e’ választmánynyal, mint politicai testülettel, hatalmát meg- 
osztá. A ’ népnek azonban érdekében á ll , hogy ne higyjen e’ választmánynak 
is. Ha egy Hye, ki a’ martiusi dicső napokban maga ragadta föl a’ szabadság 
zászlóját, áldozatjává lehetett a’ kormány önző politicájának: mennyivel inkább 
azzá lehet e’ testület, melly, mint hallom, nem a’ legszabadelvübb férfiakból 
áll, ’s a’ ráruházott hatalom érzete által könnyen tévútra vezettethetik. Nem 
kell soha felednünk, hogy hatalmát egy a’ körülmények szükségessége által sza
badelvűség szinlésére kényszerült hatalomtól nyerte, ’s vele kezet fogva mű
ködni kénytelen. — Ha megvesztegethetlen jelleme biztosítná is a’ népet e’ tes
tület jogos eljárásáról, ki fog kezeskedni arról, hogy politicai téreni tapaszta
latlanságát nem használja föl önczéljaira a’ kormány? . . . . .  A ’ feleletnélküli
ségben rejlő ministeri sérthetlenség ezt mind lehetővé teszi. Eszközzé lehet a’ 
reactio kezében, fegyverül használtathatik a’ nép érdekei ellen. Legelső ülése 
bennem bizalmatlanságot költött. Fölmentette gróf Dietrichsteint az ellene emelt 
vád alól, ’s ez becsületszava daczára, nem késett rögtön Lincz felé menekülni. 
Ártatlannak nyilvánitá gróf Hoyost i s , fölmenté a’ lakát környező nemzetőrö
ket a’ szolgálat terhe alól, hogy a’ szegény öreget képessé tegye az Innsbruckba 
menekülésre. Még csak Brunnerrel és báró Pereirával bánjon illyen nagylelkű- 
lég, professor Hyet és Endlicliert mentse föl a’ vádállapot alól, ’s tisztába leen
dőnk mindjárt irányzatával. Hye védelmére már úgyis fölkelt a’ kormány, csak 
nyújtson neki minélelébb segédkezet, használja a’ ráruházott hatalm at, minek 
is volnának szükségesek a’ kezesek? . . . majd kezeskednek úgyis a’ Bécs körül 
gyűlő katonák, kik előreszegzett szuronyaikkal, congrév rakétáikkal ’s ágyúik
kal utat nyitnak újra a’ száműzött camarillának!! Ezek lesznek ám csak még a’ 
boldog idők! Képzelem, hogy fognak ennek örülni majd a’ bécsiek!?!

A’ torlaszok elrontását szükségessé tette ugyan a’ közlekedés megakadásá
nak elhárítása, de, véleményem szerint, a’ haza jólléte elébb való minden köz
lekedésnél. A ’ forradalomnak úgyis sodrában vagyunk. Kevés áldozatot tűrhet
nek egyesek a’ közhaza jólétéért. A ’ kereskedők üzlete megakadt úgyis, mihelyt 
a’ forradalom kiütött. A ’ reactio fölkelésének elősegítésével csak a’ forradalom 
hosszabbíttatik. A ’ munkások ’s tanulók nem is adták föl egy könnyen a’ tor
laszokat. 36 ágyút minden készülettel, ’s a’bástyát kívánták érte. Később azon
ban megelégedtek 12-vel is , mert a’ kormány elhitette, hogy 12-öt adhat, de 
36-ot nem szabad. ’S mért nem? . . . A ’ reactio útját egyengetjük, úgy-e? . , ,
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De miért ne egyengetnénk, ha a’ nép elég együgyű engedni o tt, hol követelni 
nemcsak hatalm ában, de érdekében is áll ? . . .  .

Ma délután vették át ünnepélyesen a’ 12 ágyút. Kärnthner kapunál tör
tént az átadás. Föl voltak mind koszorúzva, ’s tanulók, polgárok és nemzet
őrök kíséretében vitték diadalmenettel a’ polgárfegyvertár felé. 12 ágyú, 70,000 
nemzetőr ’s örömkiáltás? . . . .  Difficile est satyram non scribere posse . . . .

Szent István piaczán is nagyszerű ünnepély volt. O felsége nevenapját ülé 
meg itt a’ nép. Szent kegyelettel állt mindenki, sok hölgyek szemében köny ra- 
gyogott, — ’s a’ fejedelem visszatérését óhajtó nép fájdalmas bánata meggyőz
hette arról a’ jelenlevőket, hogy az itteni lakosság sokkal jobban vonzódik föl
ként fejéhez, mintsem azt valaha megsérthette volna. Szabadságot akart csak, 
de fejedelemnélküliség esze ágában sem fordult meg. E l, hal most is a’ monar
chiáért, ’s más kormányforma alatt nem is hiszi a’ boldogságot létesíthetőnek. 
A ’ kivívott szabadság örömérzetével várja vissza császárját, kit rósz tanács
adóinak vakmerősége nem hagyott gyönyörködni a’ nép hálaérzetének nyilatko
zatában. Gróf Bombellest és Montecucollit, gróf Thúnt és herczeg Lazánszkvt 
utálattal említik mindenütt. (Azonban elhagyják mindegyiket illantam !!!)

Innsbruckból kedvező hírek érkeztek, ’s tisztelettel emliték a’ tyroliak jó 
lelkületét, kik átlátva a’ reactio ármányát, magok kérték a’ császárt Bécsbei 
visszatérésre. (De mindent elhisznek ezek a’ bécsiek!!!)

A ’ várból csaknem mindent kitakarítanak. Legközelebb a’ császári kocsi
kat indították útnak, hogy rajtuk János és Ferencz Károly főherczegek vissza
térhessenek. ’S azóta várva várják a’ visszatérendő kedves vendégeket.

Ma este felé a’ Getreidemarktoni kaszárnyában érdekes jelenet adta masát 
elő. Egy olasz katona illető tisztjéhez ment ’s kérte, hogy elavult ruhája helyett 
adjon már egyszer neki is új öltözetet. (Megjegyzendő, hogy a’ ruha 7 esztendős 
volt, a’ tisztek pedig, mint másoktól értesültem, minden esztendőben kikapják a’ 
pénzt, mellyböl a’ katonáknak új öltönyt kellene készíttetniök.) — A ’ tiszt úr 
azonban jobbnak látta öltözet helyett 25 pálczaütéssel válaszolni. Ez a’ mostani 
fólvilágosult században történt. Azonban az olasz katonaságnál volt annyi be
látás , hogy az elitéit lefeküdni vonakodott, a’ fölszólított káplárok pedig sem 
le nem fogták, sem rá  nem akartak verni. A’ tiszt vörös lett, mint a’ r á k , ’s a’ 
huszárokhoz küldött káplárért. Ez megjelent , de alig tudta meg hivatása czél- 
já t , minden felelet nélkül visszafordult ’s negédesen távozott. (Az olasz katonák 
lelkesülve éltették ekkor a’ magyarokat.) Szinte így tettek a’ németek is. U tó
já ra  csehet h ív tak , ’s ez ráverte amúgy csehesen mind a’ huszonötöt. Borzasztó 
ingerültség szállta meg ekkor az olasz katonákat, szét akarták tépni a’ bérlelkü 
cseh fikát, de a’ csakhamar kiszegzett ágyúk meggátolák. Látván az ellenséges 
irányzatot, egytől egyig elhányták fegyvereiket, ’s le akartak mondani minden 
hadi szolgálatról. Nagy nehezen lehetett kiengesztelni a’ katonákat. A’ cseheket 
kivéve, minden nemzetbeliek közt elégületlenség tört ki. A’ gyalázatos tisztet, 
ki elég aljas .yolt.9 ,’ ruhára adott pénzt elkölteni, ’s a’ jogosan követelő katona 
kérelmét ütlegek közé fojtani, még ekkor éjjel más hová vitték, különben a’ lá- 
zongóknak könnyen áldozatává lehetett volna.

Aranykor nyilt meg most a’ tanulóknak. Az egyetemi ifjak soha nagyobb 
tiszteletben nem voltak. Különösen a’ hölgyek rendkívüli részvéttel viseltetnek 
irántuk. A ’ szent ügy iránti sympathiából későn, korán oldaluk mellett vannak. 
A ’ szent ügyet nem hagyják kialudni. Érdekes sympathia! érdekes tanulói élet!!

P A P  GÁBOR.



FELELŐS SZERKESZTŐK

PETŐ FI E S  JÓKAI

sz. jumus<

T arta lo m : Kelet könyvei. Közrangú hölgy, novella. Haladunk. Éjjeli 
képek. Ki a’ gazember ? A'ledőlt szobor. Külföldi társasélet. Charivari.



KALOCSA, junius 6-án. Rég ideje már, hogy az Életképek rólunk mit sem közlenek; 
pedig ha valaki: mi bizonyosan megérdemelnék a’ gyakori fölemlitést, mert fashionable nép 
vagyunk, néha 12 rófós commentár sem sorolgathatná elő dicső tetteinket; — halljunk most 
nehányat.— Május 31-dikén a’városháznál népgyülés tartatván, Nagy Ignácz, derék polgártár
sunk, miután a’ belügyéri rendelmény felolvastatott, magaslatra állva hirdeté az igéket: miként 
hazánkat veszély fenyegeti; — a’ horvátokilyrek ’s slavok, kiket testvérekül öleltünk, föllá
zadtak ellenünk, -— a’ haza megvárja tőlünk, hü fiaitól, hogy illy esetben, midőn anyagi erőre 
van szükség, mindenikünk tehetségéhez képest adakozzék, — stb. valóban olly lelkes, olly szív
hez szólok valának szavai, mikép nem hittem, hogy találkozik köztünk ember, kinek keblében 
a’ mondott igék a' leggyorsabb áldozatkészséget ne idéznék elő; ’s mégis, fájdalom! köznépünk, 
N. I. lelkesítő szavai irányában, olly közönyös-, hogy ne mondjam, gyávassággal viselteték, mi
szerint még tanakodott, hogy áldozzon-, segedelmezzen-e vagy ne ? hallod-e, hazám! ezt tévé 
a’ nép, kit bilincseiből fólszabaditál! — Több segedelmezési módok közt felhozá N. I. miszerint 
áldozza fel minden felszabadult polgár egy negyedét annak, mit megnyert a’ robotból, füst
pénzből, dézmából stb. — aja, ezt a’ világért sem! inkább — mint kifejezé magát nehány kötözni 
való —jöjjön az ellenség, de mi ennyit nem adózunk! — Hát fizessenek önök — szólalt fel e’ lel- 
ketlenségtól felindulva N. I. — egyegy fertály földtől egy pengőforintot, — megállapodnak-e 
ebben ? — Már ebbe csak megállapodunk — hallatszék ittott nehány gépileg kipréselt hang. De 
csoda-e e’ lelketlenség népünkben ? A’ százados sötétség megvakitá náluk a’ lelket is . . . kifog 
mindezekért számolni majdan isten előtt? ! — Folyó hó 3-dikán délelőtt szivet megható jelenet
nek valánk tanúi: harsogó zene ’s sirás közt váltak el tőlünk az önkénytesek. E’ nagyszerű je
lenetnek még szebb szint kölcsönzött a’ véletlen, midőn ép akkor a’ torony ércze 12-öt verve, 
a ’ megkondult déli harangszó mintegy búcsú „istenhozzádot“ zúgott a’ távozók után. Isten ve
zesse őket szeretettel a’ hazához, győzelemmel a’ harczban ! Köznépünk pulyasága e’ részben 
is kitűnt: annyi fiatal, delitermetü portiak közül kettőnél többet nem nyerhettek toborzóink; 
pedig midőn junius elsején a’ pusztákról isteni ajtatosságra bejött, ’s utczáinkon csapatonként 
czirkáló sulianczokat láttam, öröm fogott el, gondolván: mikép hazámnak tőlünk is csak jut 
egypár száz védbajnoka; de csalatkozám, mert ők, mig más vagyontalan, kinek mesterségénél 
úgyszólván mije sincs, kész vala felcsapni, ők — kiket isten szép birtokkal ’s vagyonnal áldott 
meg, mit őrzeniök érdekékben állana — makacsul visszavonva magokat, egymásközt gúnyosan 
búgdosák: ördög vigye a’ kaputosát, menjen ő katonának, mi majd csak itthon békében megél
degélünk. Gyalázat rátok, hazámnak undok kinövései! majd rendelkezend rólatok a’ törvény,
— sorkatonasághoz veletek! — A’ követválasztási voksok összeírásához, tandem aliquando, hozzá 
fogtak az illetők.

Ha isten ’s a’ sors velünk,
Nagy Ignácz lesz követünk!

Kár volt az összeírást illy későre halasztani, a’ kijelölt követnek már megválasztva ’s uta
sításokkal is ellátva kellene lennie, mert nyakunkban már julius, ’s 2—3 heti időszak bizony 
kevés arra, hogy valaki magát kellőleg előkészítse. •— Orseregünk összeírva, de szükségkép 
organisálva még nincsen, pedig ideje volna már ezt is szerkezetbe hozni ’s lócsövekkel ellátni. 
Elejénte vagy 120 városbeli kaputos nagy tűzzel kezdett kijárogatni exercirozni — a’ tyukma- 
jorhoz*), de bizony e’magyar szalmaláng csakhamar lelohadt, ’s most még vagy 30-an masiroz- 
gatnak ki naponkint, átkozott rósz dobolás mellett, a’ gyöpre. — A’ helybeli olvasó egylet szép 
jelét adá tevékenységének. Alig pendültek meg a’szavak, hogy a’ haza szükségben van: azon
nal gyűlést tartva, 100 pengő forintot határozott áldozni, mit Spech Lajos elnök még múlt 
hét elején Pestre felis vitt átadandót. Ha a’hazában fenálló egyletek, körök, casinok ’stb. arány
lag mind illy részvétet tanusitandnak: már csupán ezekből is sok szép adomány gyűl a’ haza 
oltárára. Papjaink az adakozásról mindeddig mélyen hallgatnak — majd meglássuk, hány zsák
kal telik ! Érsekünk még mindig Bécset lakja, idejét sem tudjuk már, hogy mikor láttuk ö kegyel
mét. A’ venerabilis káptalan meg, mint hallatszik, junius végére már felmondott gazdatisztjeinek
— a’ szerencsétlen flótás! — Igen óhajtanok városunkban a’ szabad husmérést, mert isten legyen
irgalmas annak a’ mészárosnak, olly infamis húst mér, miszerint ha farkasfogai volnának is az 
embernek, sem bírná megrágni; pedig 16 kr. nem potompénz! aztán meg ha még igazságosan 
mérné!? Különös, hogy kinek kötelességében állna a dologba benézni, oda sem hederit; persze, 
mert oda megjárja ám a’ sok jó — ingyenfalat . . .  A’ zsemlék? ezek még most is olly kicsinyek, 
mint szükség idején, mert pékuram is rájött a’ dolog hübnerére; tudja, hová kell küldeni a’ 
kétszer nagyobbakat, — uramfia! mintha az én, vagy más szegény felebarátom kétkrajczárosa 
nem épen olly értékű volna, mint X. vagy U. uramé . . ah — félbe kell szakitnom tudósításom 
fonalát, mert épen e’ perczben hallom, miként Erdélylyel az unió létesült. — magamon kívül 
vagyok örömemben . . .  • FIOLA.

CSURGÓ-SOMOGY, Jun. 4-én 1848.
Isten nem engedé, hogy népe — meggyőződve zsarnokai gyengeségéről, ellenök fel ne 

támadjon — feltámadtak a’ népek milliói, és vivtak szabadságukért, — hogy babérral koszo- 
ruzottan élvezhessék dicső küzdelmeik után nyert, — szabadság egyenlőség és testvériség 
eszméiben csírázó magasztos jogaikat, ’s a’ már lefolyt század napjaiban örvényekkel daczoló, 
’s most mint a’ tavasz feselő rózsabimbaja, uj élettel emelkedő, a’ nagy isten ujjai közt szét 
hin tett, ’s bár ki által is visszavonhatlan, kedvesen hangzó szabadságaikat.

Lehet-e boldogabb halandó e’ földön annál, mint kit a’ zúgó tenger vészei a’ roppant 
világ egyik partjától szakított e l ; hol egy átvéshetlennek hitt sziklatömeg környezi, — hol 
megtört reményén, szabaditó angyalául gyilkot választ, szívkamrájába metszve be élete vég
történetét, — ’s egyszerre, — mint a’ hullám, melly setéten emelkedik, — végre csillogó csep- 
pekben törődik szét. — Megfoghatlanul szabad-térre varázsoltatik — keblének fájó érzelmei



dobogva fel Csillognak, tavaszodó keble virágot bajt, egyszóval a' mennyország minden bájoló 
kincsét képzelő feltaláltnak. — ’s miért ? mert szabadon gyönyörködhet, a’ körülötte levő 
természet m e; annvi élvezetet nyújtó adományában.

Egv elnvomott, letapodott nép gyémántkincsei csillogása, — nem ér fel egy szabadnép 
nyugodt tiszta keble ragyogásával.

Képzelhető, hogy egv szabaddá lett nép öröme , midón szabadságát hirdető zászlaja alá 
először sereglendik össze, szabadság ünnepélyét ülendő, — milly kitörő és roppant lehet, — ’s 
gondolni merné-e valaki ? hogy ekkor a’ nép. volt uráról, pártfogójáról megfelejtkezni nem 
fog. — ugy-e nem — ’sim! Csurgón, a'május 14-én szabadság ünnepélyt ülő örömittas nép, 
számos izgátói dac-ára — igen kedvelt Páál József jegzöjök által vezérelve, — a’ cath. és reform., 
lelkészek a’ szabadság. — egyenlőség — és testvériségről tartott beszélyeiket, — de különösen 
Fekete Lajos, a' mindenki által nagyon kedvelt — ’s e’ kerületben a' nép által jövő országgyű
lésre kijelelt követnek. a‘ nemzeti őrségre buzditó lelkes szónoklatát.'— melly más nap — nem 
várván hanvag tisztviselőik által, tudja az ég mikor történendő összeiratásukat — mégis alakult, 
—— gvönvörú nvugott arccal végig halgatá, — s innét a nemzeti órseregtöl eddig kimondhat- 
lanui rettegő nép. — leirhatlan örömmel, lépdelt G. Festetics Tassziló ur kastélya elé; hol 
néhány gazd. tiszt jelenlétében, az emlitett gróf urat, mint közelébb múlt országgyűlésén 
szabadságuk kivívásában erélyesen működő honpolgárt, sokáig nem szűnő éljenekkel, és álgyu- 
ropogásokkal üdvözlő — aztán volt gazd. tisztjeiket családostul, a’ városligetben tartott vigal
mukra. "s a" szép estén fáklyákkal lett utczai kivilágításuk megtekintésére. öröm riadozás közt 
meghivá. — hol történti mulatságaikat, de különösen elragadó szives fogadtatásukat, emlékeik 
legédesbjei közé. — erősen meg vagyok győződve, — hogy sorozandni fogják, — ’s e’ ritka 
erélylyel párosult tiszta lelkű nép — nem érdemlé-e meg vidékünk legszebb gyöngyének P. 
Amáliának, e* táj bájoló csillagának ajkairól. gyöngyharmatként legördült ezen kedves angyali 
hangjait. — Engedjétek honomnak kedves polgárai! hogy e’ zöld koszorút, szabadságtok zász
lajára feltüzhessem jeléül annak. —  hogy a'volt zsarnoki dagályok megszűntét, — de leginkább 
a ’ veleteki kedvben összeolvadást e’ diadalünnepen bizonyíthassa. — Hogy e tündériesen lehang- 
zott szavak után halgatói sziveit, — minő érzet szálta meg? azt képzelni igen. de leírni lehetlen. 
— S létezhet-e ember, e’ nagy világölén ollvan? kinek arca az édes örömtől ne sugárzana 
akkor: midőn tapasztalja hogy a' századok lefolytán polgár a’ polgárt gyűlölettel nézdelé, — 
's most ölelő karaik egymásén csüggenek, keblük az élv tellyes gyönyörei alatt meghajlik, vi
gadnak ók. de vigadhatnak is. mert szabadságuk aranvkora fel hajnallott.

BÉLAGY KAROLY.

X.-KAROLY. E ’ város felöl halgat a’ cronica. bár Szathmár megye egyik legnagyobb 
városai közzé tartozik mind népeségére, mindpedig kiterjedésére nézve, úgy szellemi haladásában 
is : több figyelemre méltó események, mellyek e’ városban előfordultak, senki által sem közöltéi
nek; és igy a’ feledés fátyolával ellepleztetnek. E’ czikk Írója is csak különös hamis vádak kö
vetkeztében kénytelen tollat ragadni, hogy e’ város békés polgáraira reáfogot hamis vádokat meg- 
czáfolja. és egyszersmint a' történteket közölje.

Nemzetünk békés átalakukását 15,000 népeségú város lakói éber figyelemmel kisérék, és 
bár elragadtatva a’ jó hírek hallásán, de azért semmi legkisebb kihágásra alkalmat nem adott, és 
mégis találkoztak rágalmazók, kik nem általlák azon hirt terjeszteni e’ város lakóiról, miként e’ 
város lakói a’ legnagyobb illetlenségét követték volna el földes urok ellen; e’ hir hamis, és ezt 
nyíltan kimondani kötelességem, minthogy mi földes urunkat bántani még csak eszméletünkben 
sem volt. annál kevésbé, hogy annak vagyona vagy személye ellen törekedtünk volna.

Mi még az annyira utált és országszerte üldözött zsidó lakosokat is a’ legnagyobb bé
kében hagytuk, nem követve a’ miveltebb városoknak hiresztelt lakói példáját.

Xagy-Károlyban semmi kihágás eddig nem történt, de a’ környéken több helyeken, igy 
Részegén. Csomaközön, Szaniszlón, nagyobbára oláh helységekben katonai erő kivántatott> 
a lázangók elnyomására és befogásukra, mihez a’ nagy-károlyi nemzeti órsereg is segédkezet 
nyújtott, nevezetesen, midőn a’ befogott lázangók hátramaradt társai százával akarák éjjel a’ 
megye házát megrohanni, és befogott társaikat kiszabadítani, a’ nemzeti órsereg fegyverben várta 
a rohanó vendégeket, és sikerült az elócsapatjait mintegy 11-et többi társaihoz bekésérni, 
mit a' hátra maradtak egy megszököt lovas spion által megtudtak, jobbnak látták merényökkel 
felhagyni. Ezen Szaniszíói jobbágvok felől 12,000 pengő kárt okoztak földes uroknak, de leg- 
nagyobb kárt tettek azon több százra menő eperfák kivágásával, mit egy délután kipusztitának. 
Felkelések, és földesúri földelfoglalások még mindég történnek, kivált oláh helységekben, 
azért hogy e' megyében a' béke és rend mi előbb helyre áljon, szükség, hogy a’ kevés katonasá
got pótló órsereg a' ministerium által mi előbb jó fegyverekkel ellátasson; hogy szükség esetén 
annak rendén kiállhasson. Szinte óhajtva várjuk a’ministeriumtol a’nemzeti órsereget illető tör
vényeket és ruházat minémüséget, de nem nagvhajlamunk van az újságokba tervezett vörös nadrág
hoz, mert az nem az alföld borzasztó saraihoz, és pocsojás utczaihoz való, azért inkább óhajtanánk 
a’szürke setét posztó nadrágot. Zöld atilát nemzeti zsinorzattal, és akár minő színű csákót, de 
az is a'fekete szin inkább mint más, kérjük a’ ministeriumot ezen észrevétel figyelembe vételére. 
Gyűlésünk 1-só májusba kezdődött, az nap-történt fóispányunk beiktatása a’ legnagyobb csenddel, 
ugyan akkor olvasták fel a’ törvényeket. A’ polgári — és az eddig úgynevezett úri eassinonk 
martius 23-kán egybe olvadt. A‘ casinokertünkben tartatni szokott zene april ŐO-kán kezdődött 
meg jól rendezet barna zenészeink által. Május 7-kén volt első lövészetünk, az nap a’ városi 
polgárok tisztelet jeleül főispáné ö méltósságát fákl ás zenével tisztelők meg. Május 23-kár sors
húzás-ál párosult tánc-zvigalmat tart a' casino társaság, mellynek eredményét később közlendem. ha 
szerkesztő ur szivesen veendi. addig pedig minden mulatni kedvélöket meghívok.

EGY "NEMZETI OR.
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E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s

ÉRTESÍTŐ.
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1848-iki második félévi folyamára.
Az előfizetési díjak változatlanul az eddigiek maradnak, u. m. Budapesten házhoz- 
hordással 5 ft, postán küldve 6 frt pengőben. — Előfizethetni Pesten szabad-- 
isajtó-utczai 583-ik számú szabadsajtóudvarban földszint (a’ Pesti Hírlap kiadó- 

hivatalában) és minden postahivatalnál.

Áz Életképek kiadó-hivatala.

EREDETI KIADÁS!
M egjelentek az l 8 4 7L-ik évi

mellyek m i n i s t e r -  

fogva, a’ k. királyi 

eredeti kézirat

e l n ö k i  rendeletnél 

{ megerősítést nyert 

után nyomattak.

Á ra folio-alakban 48 kr. p. p.
„ nagy 8-adrétben 2 4  „ „

^<7 ' Szükségesnek tartjuk kinyilatkoztatni, hogy nekünk minister- 
elnöki rendeletnél fogva az ez országgyűlésen hozott törvényczikkeknek 
eredeti kézirat utáni kinyomatása megengedtetvén, minden általunk  
Kiadott ’s  hitelesített példányok a ’ cziinlapon a ’ fennebbi 
ezim errel ’s alnlirt firm ánkkal vannak ellátva.^ i

Az országgyűlési iratok kiadóhivatala[PozsonDaD
Pesten kaphatók ezen törvényczikkek eredeti kiadása szabadsajté-« 

»tczában szabadsajtó-udvar

Länderer és Heckenastnál.



A’ LEDŐLT OSZLOP.

Alit egy szobor magas begy tetején.
Ollyan magas volt e’ hegy, hogy neki 
A’ fellegek szolgáltak öv gyanánt,
’S vállán pihent meg nyári délben a’ nap.

E’ hegytetőn állott az érczszobor,
Egy méltóságos óriás-alak,
Egyik kezében háborúi kard,
Másik kezében győzedelmi zászló.

Mikép jutott e’ hegyre e’ szobor?
A’ földrül vitték őt oda, vagy az
Égből esett le ? . . . .  így szentebb, de úgy
Magasztosabb, ha emberkéz emelte.

Az ég ’s a’ fold közös munkája volt,
Isten segített, ember fáradott;
Sok száz esztendő múlt el, mialatt 
Sok miljom kéz bevégezé a’ munkát.

De végre meglett. Fönn állt a szobor. 
Európa látta ’s nézte, ’s mindenik 
Térd meghajolt, lenyomta őket a’
Fél tisztelet, fél rettegés előtte.
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Áll még a’ hegy, de orma bús rideg.
Hol a’ szobor, melly koronája volt?
Tán megirigylé a’ földtől e’ díszt
Az ég, ’s magához fölragadta ? . . .  oh nem

Földindulás jött, melly lerombolá; 
Megingatá alapján őt a’ vész,
A’ magasból a’ mélybe dőlt alá,
’S alant a’ völgyben elnyelé a’ posvány.

Hazám, hazám, te szent dicső szobor,
E’ posványbán kellett fetrengened,
Ott henteregtél három századig 
A5 sárrá rothadt zöld hullámok alján.

’S fejed, mit egykor koszorú gyanánt 
Öveztek fenn a’ szomszédcsillagok,
Az ingoványnak undok férgei 
Borították el ronda testeikkel.

Oh én hazám, oh én szegény hazám! 
Minek nevezzem azt az érzeményt,
Melly mint egy sötét felhőszakadás 
Omlik szivemből múltad emlékére?

He félre, bú, de félre gyász, el, el!
Nincs a’ mocsárban már a’ szent szobor, 
Fertő-ágyábúl kiemeltük őt,
Kihoztuk őt a’ tiszta levegőre.

Oh jertek, jertek, mossuk tagjait,
Legyen, mint volt, ollyan szeplőtelen, 
Jőjön, segítsen mosni mindenik,
Az asszony könynyel és férfi vérrel.

Ha régi fényében ragyogni fog,
Akkor menjünk pihenni, társaim ............
Akkor se még, nem! még azon kívül 
Uj kötelesség fáradalma vár ránk.

Föl kell emelnünk a’ szobrot megint 
A’ hegyre, mellyen egykor tündökölt,
A’ mellyrül ollyan méltóságosan 
Nézett alá a’ bámuló világra.
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Föl, nemzetemnek apraja, nagyja,
Szégyen reá, ki lomhán vesztegel,
Dicsőség arra, a’ ki dolgozik . . . .
Yálaszszatok most: szégyen vagy dicsőség!

PETŐFI SÁNDOR.

KELET KÖNYVEL

v .

Vagyok keletnek zarándoka.
Kezemben fegyvert, ajkamon igét hordok.
Halljátok szavamat. Keljetek fel, keljetek fel!
Van pedig nálatok hosszú és néma éj. Elnyugodván az élet, a’ csend 

határtalan lön. Véghetetlen nagysága azon térnek, mit eddig az éber lé
leknek munkálkodó ereje megnépesitett, most egy dagályos alaktalan ür. 
Nincs semmi zaj. Csak a’ szívdobogás hallatszik, melly a’ felforralt vért 
kergeti az erekben. Az elszenderült élet magának uj világot nyit, tarkát 
és kedvest mint a’ zivartarkergető szivárvány.

Álmodjátok még egy keveset, mert a’ ti álmatok kedves. A’ ti álmá
tok megvesztegetője a’ ti ébredésteknek és teljesítője reményeiteknek. A’ 
ti kivánságtok ott vagyon, a’ hol a’ ti álmaitok vannak és a’ ti álmaitok 
titeket oda vezetnek, a’ hová a’ ti vágyaitok kívánkoznak.

Végetlen sivatagoknak közepette fekszik ama boldog föld, hol a’ ti 
vágyaitok lakoznak. Virányos helyein pálma és rizs terem. Felhőtlen 
napjai és meleg csillagos éjszakái vannak. Gyönyörökre szólít fel a’ nap 
kelte és nem munkára, és az éj csak e’ gyönyöröknek folytatása.

Határait egy nagy tenger övedzi körül; ezen tenger a’ nyugalom 
tengere.

Ott a’ természet maga munkálkodik az emberkéz helyett.
Mi boldosr föld!o

Elfekvétek pedig a’pálmák árnyékában, még gondolatotok sincs, a’mi 
nyugalmatokat felzavarja, ’s bezárt szemhéjaitokon lanyha szellő boronái.

Hitben együgyüek bámuljátok a’ czédrust, hogy az magasabb mint 
ti vagytok.

Csudáljátok a’ napot, hogy az korábban kelt fel mint ti fólébredtetek.
És végre elhiszitek, hogy ti a’ napnak fiai vagytok, hogy minden 

érettetek van, ti pedig azért vagytok, hogy legyetek.
Boldog emberek!
Ott a’ gondolatoknak nincs viszálya, az eszmék csak kifejletlen em

4 9 *
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briói a’ tökéletlen léleknek. Gyengék és gyermekiesek arra, hogy a’ szí
vet lángra lobbantsák ’s megmozdítsák a’ férfikart.

Ott nincsenek meg a’ rajongó léleknek ama bálványai, mellyekért 
áldozni kell életet és vért.

Ott a’ borostyánért csak a’ szamarak fáradoznak, szolgálván az nekik 
eledelül.

Boldog szamarak! — mert ők elérhetik azt könnyen miért itt sokan 
hiába izzadnak.

A’ varázs megszűnt, legyen a’ ti álmatoknak vége. Ébredjetek fel!
Láttátok-e már a’ nap keltét? — Akkor válik el az ég a’ földtől, 

mit egész éjen át ölelve tartott. A’ bucsucsókra az iíju szűz ég, arcza ki- 
gyulad, a’ föld pedig harmatot sír.

Oh szép valami az a’ tárnádat.! A’ teremtésnek műveit közeliti meg 
a! természet, midőn a’ halál álmából életre szólit egy félvilágot.

Támadjatok fel ti is a’ ti lelkeitekben.
A’ ti égő napotok a’ szabadság még a’ láthatáron alul van. Segítsé

tek elűzni az éjt, hogy feljöhessen az nektek világával és melegével 
szolgálandó.

Midőn köröttetek minden mozog, mozogjatok ti is.
Ne legyetek hasonlók a’ tengerfenékhez, melly a’ zivartarban ia 

nyugalmas.
Fölébredvén pedig, emlékezzetek meg azon szörnyről, ki egykor éhen 

és szomjan jött hozzátok. Ti véreteknek egyik erét adátok neki táplálékul. 
Meghizván pedig a’ ti véretekből hálátlan fogakkal megharapott, hogy 
rajtatok egy uj véreret nyisson magának.

Emlékezzetek meg reá!

VI.

En éjszakkeletről nyugotra vándorlók, meglátandó a’ napot.
Te nyúgotról éjszakkeletre bujdosol, kerülvén a’ napot. Ki vagy te 

nyomorult ?
A’ te alakod meghamisítója a’ te valóságodnak. Jámbornak mutat

kozol, miként az alamizsna kérő koldus, pedig vannak neked éles fogaid 
a’ harapásra és éles körmeid a’ ragadozásra. Hasonlitasz azon csontvázhoz, 
kit karácson éjszakáján ástak ki farkasok a’ sírból. Vállald pedig, miként 
ha egy világnak átkát hordanák, ollyannyira csüggedtek.

Ollyan a’ te valóságod mint egy elkárhozott angyalé. Mond meg 
nekem, ki vagy?

És az árnyék hozzám ekképen beszéle i
Vagyok a’ szolgalelküek bálványa,
Vagyok a5 népek gyűlölete,
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Vagyok az isten ostora ki az emberi nemzetnek vétkeit ördögök 
által büntetteté meg.

Hasznot csináltam magamnak az emberek vakságából.
Szolgáimmá tettem a’ gyűlöletet, a’ nagyravágyást, az irigységet és 

szívtelenséget.
És ezen sokféle egymás ellen küzdő lelki állapotokból számukra egy 

valódi állapotot teremték, a’ szolgaság állapotát. És uralkodóvá lettem 
a’ földön.

Kezdetén uralkodásomnak magamhoz szólítám az Írástudókat és a’ 
magasszületésüeket és mondám nekik : álljatok mellém. És ők mellém 
állának.

Megvesztegetém a’ hitet és a’ hitnek szolgáit és a’ tudományt.
És a’ vallás azt mondá a’ mit én akartam és a’ tudomány azt mondá 

a’ mit én akartam.
Megjutalmazó voltam a’ vétket és megbüntetém az erényt.
Béres kutyáim pedig megugaták a’ napot, holdat és csillagokat.
Megvakitám szemeit a’ látóknak, megmérgezém nyelveit a’ beszé

lőknek és megvesztegetém füleit a’ hallóknak.
Magassá emeltem a’ kicsint és megalázám a’ nagyot.
Istenekké tettem a’ fejedelmeket és állatokká a’ népet.
És midőn ekképen kiidomitám az emberek lelkeit, adék nekik egy 

bálványt, kinek neve rend vala, czélja pedig megállandósitani az én intéz
ményeimet.

És ezen bálvány megszentesité műveimet, ebben tisztelték a’ népek 
az én lelkemnek teremtményeit.

Ezen rend átövezé a’ népeket és börtöne volt azoknak.
Hasonló volt ez ama lánczokhoz, mellyek a’ rabnak tagjait lekötve 

tartván meggátolják annak mozgásait. Vagy pedig azon szellőtlen rekedt 
levegőhez, melly az emberek mélleit nyomá és lélekzetét elfojtá.

Megállitá a’ folyamokat futásaikban ’s azokból tespedő mocsárt ala
kított.

És mindenki kezdé tisztelni a’ bálványt, a’ gondolat nem vágyott 
korlátain túl röpülni, az állapotok jól érzék magukat a’ kikörzött téren.

És mindenek fölött jól érzém magamat én, ki akkor nagy tisztelet
ben állottam.

Nevettem a’ csaták fogcsikorgató éjszakáin, kaczagtam az elesteknek 
jaj kiáltásain és bíborrá festém palástomat a’ kifolyt vérből.

Mikor milliók éhezének, nekem mindég volt kenyerem és borom.
Jövének azonban a’ szükségnek esztendei, mikor a’ mostoha idő

O  7
fösvénysége letiltá a’ bőkezű természetet adományaitól.

És a’ népek látván az én bőségemet, zúgolódni kezdének. Az éhség 
az ő ajkaikra olly szavakat adott, miilyeneket eddig a’ lélek önérzete nem 
volt képes adni. Az éhség bátorságot adott nekik.

Az éhenhalók oldala mellől nők, apák, gyermekek kelének föl elle
nem ; ajkaik káromlással, kezeik kardokkal valának fölfegyverezve.
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Es én meghagyám a’ vallás szolgáinak, hogy cselekednének az én 
akaratom szerint.

És ők mondák a’ népnek: a’ türelem a’ legnagyobb erény, legyetek 
békességgel és tűrjétek, a’ mit isten rátok mért.

És a’ népek hivék, és tűrtek, és hallgattak.
Mikor pedig elmulának a’ szükségnek esztendei, mondaték vala a’ 

népnek: íme ez jutalma a’ ti erényeiteknek. Az isten megjutalmazott ti
teket, mivelhogy ti nem kelétek föl az ellen, a’ ki a’ ti jóllétteknek kút- 
forrása.

És a’ népek leborulának az én csarnokom előtt és megcsókolák an
nak köveit.

És emlékoszlopokat emelének és megörökiték nevemet.
És én kitérj esztém kezeimet a’ sokaságon és mintegy félisten mon

dám áldásomat reájok.
És a’ sokaság nem ismert reám.
Pedig mindegyiknek fején meglátszott az én kezeimnek nyoma. —

Azóta az idők megváltozónak.----------
A’ munkások műhelyein és a’ szegények kunyhójában ismeretlen 

hangok zendűlének meg, mik elvevék éjeimnek nyugalmát. Csodás szel
lemek kergetének álmaimban. Elsápadtam és a’ bosszú támadt fel bennem.

És fogám a’ kardot és követén! a’ zajos hangokat, de midőn jobbra 
mentem, balról haliám azt, és midőn balra mentem, jobbról hallóm azt.

Napnyugoton a’ folyamok indulának meg, elrombolák gátjaikat és 
veszedelmes örvényekbe ragadák az ellenséges elemeket.

Es én iparkodám félrevezetni a’ folyamot, uj medret ásván neki, 
melly bevinné őt a’ mindent elnyelő tengerbe.

Es megvesztegetém a’ levegőt hatalmam kinövéseinek mérges kipá
rolgásával, hogy a’ távolról jövő hangok hamisan jönnének az én népe
imnek fűiébe.

Azonban az emberek összeveték fejőket és suttogának érthetlen, de 
félelmes hangon.

Nem emelék le kalapjaikat oszlopaim előtt, és megszünének csókolni 
köveit márvány-csarnokomnak.

Mikor pedig mondám nekik: Éj van, gyermekeim, feküdjetek le és 
aludjatok. Ok azt felelék: Mi nem alszunk e l , mi ébren akarunk lenni.

És mikor látván azt, hogy ők engem kerülnek, kérdezém tőlök: 
Miért féltek tőlem fiaim ? Ok feleiének rettentő hangon: Mi nem félünk, 
hanem utálunk tégedet!

Es ők megismerének engem és irtózának tőlem. Valahányszor keze
met kebleikbe nyujtám , megérzék annak jéghidegségét, és valahányszor 
azt kebleikből elvevém, érezék ereikből a’ vért távozni.

Valahányszor tűzhelyeikhez ültem, érzék a’ lángnak melegségét el
veszni és a’ szívnek dobogását lassudni.
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És láták sorvadásukat az én leheletemtől.
Ujjaimnak egy érintése régen behegedt sebeket nyitott fel. Ajkam

nak egy hangja régen elaltatott siralmakat ébresztett. Mosolygásomnak 
egy vonaglása rég a’ megengesztelődés sirjába temetett gyűlöletnek lön 
feltámasztója.

Palástomba ragaszkodának, mikor menni akarék, és lábaimra lapo
sának , előttem élményén, mikor állék.

Ok megismerének engemet.O  o

Yala pedig egy zivataros éjszakán, mikor a’ népek fóltámadának és 
lerombolák oszlopaimat és csarnokaimat, és azoknak széthulló köveit fe
jemhez dobálák.

És elkergetének. — —
Jelenben testvértelenűl bujdosom.
Szívemnek nincs annyi melegsége, hogy megóvhatna a’ megfagyás- 

tól. Senki iránt sem viseltetém melegséggel, most senki sem viseltetik 
irántam azzal.

Kutyáim, kik eddig kezemet nyalák, most megugatnak.
Ereimben a’ vér és csontjaimban a’ velő nem az enyémek, hanem a’ 

népeké, kikből azokat kiszíttam , és most, midőn azok elhagyónak, ezen 
kölcsönzött erő nem tud fentartani lábaimon.

Sehol sem hajthatom le fejemet.
Ekképen bujdosom, váró az Ítéletet, melly engem sújtandó lészen.
Nevem pedig az idegenek nyelvén a b s o l u t i s m u s .

VII.
Bekövetkezének nehéz idők az emberi nemzetségre.
Határait egy ködös, felleges éjszaka borítá. És ezen éjszaka véget- 

len volt.
A' sokáig tartó csendben'néha fóldetrázó lépések hallatszának, mi

ket áruló suttogások követének.
Annakutána pedig jajgatások, fogcsikorgatások hallatszának és a’ 

korbácsoknak csattogása.
És mindenki félt és remegett.
Az égen pedig három csillag ragyogott nagy fénynyel és sugáraiban 

a’ dicsőülésnek.
És az első csillag mondá: Én vagyok a’ szabadság csillaga, törjétek 

szét békóitokat és vegyetek engemet közétek.
És a’ második csillag mondá: En vagyok az egyenlőség csillaga, ne 

kívánjatok egymáson uralkodni, hanem adjátok meg mindenkinek a’ maga 
részét, és bizonyosak lehettek benne , hogy a’ ti részetek sem fog hiány- 
zani.

És a’ harmadik csillag mondá: Én vagyok a’ testvériség csillaga, 
szeressétek egymást, miként testvérek.

Akkor pedig a’ három csillag összeolvadott és alakitá ama nagy égi 
testet, kit mi napnak hivunk.
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Es a’ Nap monda: Én vagyok alakítva a’ szabadság, egyenlőség és 
testvériség elemeiből. Hozok nektek üdvet és jólétet. Üdvezeljétek e’ jó
létben a’ szabadságot, egyenlőséget és testvériséget.

És a’ nap feljővén a’ láthatárra, szétveré az éjt. Ldvezeljétek őt fiai 
a’szabadságnak!

O az, a’ ki titeket másodszor is megteremtett, kiszólítván a’ szol
gaságnak halálából a’ szabadságnak életére ! BOZZAI PÁL.

EGY NÖ A' KÖZÉPOSZTÁLYBÓL.
(Folytatás.)

V.
Eloniozgalmak a’ nyomorhoz.

A’ nap búcsúsugárai hólapokon csillognak. Dideregve viszi a’ mun
kás paraszt ölében a’ tűzi fát, hogy az éji hideg ruhátlan gyermekeit meg 
ne viselje. A’ kegyesebb nép esti imára kulcsolá kezét, készülvén az éjjeli 
nyugodalomra. — Kotáryné asszony udvarában a’ lárma nagy, a’ cselédség 
perel, a’ jólivott kocsisok tábora dalol, fütyül, kötekedik, ugrál és károm
kodik; — a’ kocsi-szának és kocsik szép nyugalomban állanak és fekszenek 
egymás mellett; mert nem kapálózik ’s nem vágtat már előttük Neptun ur 
csodája, — mellynek ugrálásai őket a’ fagyos havon énekre kényszeriték!

A’ meghivott vendégek a’ kijelölt nap estejére egy lábig eljöttek! 
sőt jöttek ismeretlenek, újak és meg nem hivottak is, és érkezésük Klára 
reményét több ágakra osztá. Klára szép alkatú tagain ünnepi öltöny foly 
alá; — jó kedve ’s beszédes ajka kimerithetlen.

És egy váratlan esemény a’ kedvet és apadhatlan szóárt egyszerre 
leapasztotta. A’ vendégek koszorújában pater Gondosi is látható, kinek 
őrszemei minden szót, minden mozdulatot figyelemmel kisérének. Kotáryné 
és leánya tagjait reszketegség állá el! — Mert pater Gondosi szent aggo
dalommal figyelmezteté az anyát a’ kétes arczú jövendőre, mellyet ő a’ 
vendégek társalgásából, viseletéből jó előre látott. — Nyiltan megmondd, 
mikép ő hallá, hogy a’ legéktelenebbűl lelkendező ifjak egyike, miután 
Klárával nagy elfogultsággal beszélgetett, jelenlevő kedvesével, egy fő
rangú hölgygyei, neveté ki az önbízott köznemes lyány könnyenhivősé- 
gét; — másutt meg azt vévé észre, mikép egy leánya szerencséjét féltő nő 
a’ jövő héten Szathmáron tartandó tánczvigalomra tánczosokat előlegez 
Klára számára, kik őt ereje szakadtáig, egészsége rombadöntéseig hur- 
czolják.

Kevés lelki harcz után, az anya és leány kedve visszatért, a’ pater 
Gondosi szavai füstbe szálltak . . . .  a’ két nő a’ vigadók és társalgók ten
gerébe vegyült. Kinek volt mivel, evett, ivott és vigadott; a’ kétely és 
szomorúság fóllegei az öröm vihara által széttépettek. — A’ felköszönté
sek '8 kölcsönös ömledezések között gondolatsebesen haladott az idő. —



777

A nagykárolyi derék zenekar pedig (de nem a’ Pofok Józsié) föltette a1 
koronát a’ növekedő vigalomra.

Ej fél tájban a’ lak udvarán egy négylovas előfogattal több lett. „Uj 
vendég!“ kiáltának a’ lakomázók egyszerre, ’s E n d re  becsületes képe a’ 
vigadó közönséget nagyon meglepte.

Endre a’ lak asszonyáról tudakozódott, ki egy főrangú hölgygyei, 
a’ lak keleti szegletében társalgóit, — ’s ülőhelyéről fólegyenesedve, az ér
kező elébe lépett.

,,Áldás lakodra asszonyom! Üdv neked kedves szép Klárám!“
Az úrfiak szemeikkel csiptettek, a’ hajlottabb korú nők egymásra 

rakott négy újjokat szemöldökük felé helyezték, a’ kisasszonyok az új je
lenethez közelebb siettek. Hidegen bólintott Kotáryné asszony, és Klára 
kisasszony olly arczot csinált, minőt akkor szokott, midőn érdektelen ha
landó közelében állott.

„Szilárdy Endre úr! — mondá az önhitt nő — házunk régi jó ba
rátja, —- elhunyt férjem kedven ez embere.“

„Úgy jeles és becsületes embernek kell lennie,“ mondá minden ajak 
egyszerre.

„Isten hozta Szilárdy úr!“ szóla Klára eltanult udvariassággal.
„Ez m egfoghatlanm ond Endre elképedve.
„Fel fogod fogni az egészet barátom,“ mond pater Gondosy, ki ked

ves barátja érkeztével hivatala méltóságáról is megfeledkezve, meg nem 
állhatá, hogy a’ kétségbeesés szélén tántorgó barátjának szivére ne bo
ruljon.

A’ vendégek kézcsókok, Ígéretek, hálálkodások közt, reggel eltávo- 
zának. A’ búcsúzok közt legutósó Endre vala, ki kedvetlenül nyilvánító, 
miszerint esküjét szinte megbánta. — Mert nem képzelé a’ véletlent, mi
szerint egy becsületes ház egy rövid év alatt illy tetemes változást szen
vedhessen.

Kotáryné hidegen adá értésére, miszerint esküje alól ezennel föl
menti. Klára sóhajtott, és szemkelyhéből, akarata ellenére is, nagy csep
pek hullának.

,Még ez nincs elveszve/ mond Gondos! pater meggyőződve.
„Ki tudja?“ Ion a’ kétkedő Endre válasza.

VI.
Levelek és kérők.

Szomorú tavasz követte a’ víg telet. Klára kórágyon sóhajtozik 
vissza a boldog napokhoz, mellyek akkor kelének életére, midőn atyja 
halála után szerelme hajnala feltűnt, biztatásából egy igaz kebelnek. Oh 
mert a’ napok és éjek, mellyek lelkét elkábitották, mint csapongó lidér- 
czek, csak csalódásainak emlékét hordák vissza elcsigázott szivére!! Át
kozó anyja és saját könnyelműségét, melly őt csalúton a’ siralom völgyébe



vezette. Imádott arczárói a’ rózsák elhullónak , gömbölyű karjai csontvá
zakká torzulának, egész teste élő halottá éktelenült. — Kik őt olcso sze- 
relmökkel biztatgatták, érte és szerelméért életvéröket — kéretlen — föl
ajánlották — mind, mind elmaradoztak . . . .  Egyedül küzdött a’ szenve
dések ezreivel, csak könnyelmű anyja üle kínnyoszolyája szélén, ki nehéz 
haladású idejét dohánytárcza-hímezéssel öldösé.

Szép mennyiségű vagyonuk, az idvezült Kotáry úr földi keresmé
nye , az orvosszerek és szükségtelen költekezés miatt, nagyon megoszlott.

Öt hold múlva, a’ beteg élethezi reménye, okos és tapasztalt orvosa 
gondja alatt, lassacskán visszatért;------ szerencséje végkép (?) oda ma
radt ! — kitántorgott ő ollykor a’ hímzett mezők virágos tábláira; — ’s 
visszasohajtá múlt tavaszait; mert a’ jelenben virág számára nem nyílik.
— Porba sujták kiszenvedett lelkét a’ naponként érkezett levelek, mellye- 
ket hajdani imádói, egyszer máskor, küldének . . .  és hosszas betegségét 
ezek még kínosabbá csigázák!

A’ levelek közül — némelly könnyen-kivő lyánykák tanúságokul — 
mi csak hármat közlünk, mellyeknek irói az illem határai között marad
tak; — félre-vetvén azokat, mellyek a’ születés gőgjétől magasra hangolt 
’s romlott szívekből származván, gúnnyal ’s mosdatlan kitételekkel való
nak tele szórva. —

Itt az első:
Őszintén tisztelt Klára kisasszony! —
Koporsóm szélén is emlékezetes lesz előttem a’ perez, mellyben a’ 

kegyed imádott társalgásának örömeit élveznem szabad lett ! a’ kegyes 
pillantások, édesen zengő szavak, haldokló nyoszolyámon is uj életet 
lobbantanak kimerülendő keblemben. — Egy kétségbeesettet hozott ke
gyed bennem vissza a’ boldogok sorába, midőn tiszta szívem őszinte 
kérelmét jó lelkére emelvén, jegygyűrűmet elfogadni kegyes v o lt! ------
— A’ sorsnak nem tetszett szövetségünket állandósággal koronázni! ! ! —
— N e t t i m !  — imádott Nettim szerelme visszatért ’s engem újra bol
dogít!!! — Jövő hétre van nászüunepünk határozva; — kegyedet Net
tim nyoszolyói minőségben óhajtja lakadalmunk arany napján oldala mel
lett ölelni. — Kegyes válaszát elvárva, boldogító remény ölén ringatódzik:

kegyed tisztelője
a’ k é k  n e  f e l e j t s  m.k.

Másik levél:
Tekintetes kisasszony! —

Tudom, nem én vagyok első , ki kegyedet kórágyán levelével üd
vözli!. . Szívemben most is ég a’ láng (—pedig magam fázom —) mellyet 
a’ nagy-károlyi estélyen kegyed szemsugárai abban gyújtónak. . . .  Én 
igen szegény legény vagyok . . . .  adósságokat csináltam. . . . Sokakat és 
nagyokat . . . .  én személyemmel sem vagyok szabad! — Fogságban ülök, 
kettős bilincsen: egyiket a’ nemes megye, másikat a’ kegyed bájai veték 
lábamra és szívemre. . — Váltson ki kegyed magának; szabad állapotom
ban minden törekvésemet oda irányzóm, hogy kegyedet rabommá tehes-
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sem, és hogy kegyed boldog rabsága idején soha unalmat ne lásson.— 
Vigasztalásul annyit irhatok, miszerint Szilárdy Endrét kegyuraegy 
pompás majori birtokkal ajándékozá meg hű szolgálatáért; — ő mellette 
kell vala kegyednek maradnia!

Boldog jövendőt kiván kegyednek
az a r a n y o s  a t i l l á s m .  k.

Harmadik levél.
T. ez. kisasszony!

Kegyed kellemei egy lyányt szép reményekre jogosíthatnak; de olly 
magosra, mint kegyed gondolá, még sem emelhetnek ! Mindennek határa 
van . . . Kegyednek a’ mit Ígértem, csak azért Ígértem, mert ki akarám 
puhatolni nagyravágyása határát . . . kegyed az ostrák kormányzó jegy
gyűrűjét is elfogadná. . . Tisztelt édes atyja — ha ezt tudja — megfordul 
koporsójában! — Hangolja leebb kegyed vágyait . . . még boldog lehet!
Meg ne haragudjék! ------Még egyszer ez életben találkozunk . . . .

a z  a r i s t o k r a t a m .  k.
Sokszor fölhabzott a’ busongó lyány keblében a’ bánat tengere, 

mellyben atyja és a’ derék Endre emléke gyakran fölvetődött, mint tör
delt hajó darabjai a’mérhetlen óceán zugó torkolatában. Anyjához, egyet
len támaszához, ragaszkodott kínos helyzetében; — de az csupa re
ményekkel biztatgatá a’ százszor csalatott szívet. — Határozat kelt a’ 
leánykebelben, miszerint férfiúval többé szövetségre nem lép; de ha- 
tárzatát nyilvánítani még nem merészeié. — Hitte, miszerint Endre előtt 
neve is gyűlöletes, mert öntudata arra ezer okot kiáltott. — Az ismerő
sök gyanusíták tiszta erkölcsiségét . . .  és ez legérzékenyebben bántotta 
bűntől irtózó kebelét, mellynek egyetlen hibája a’ k ö n n y e n  h i v é s  
volt, ’s ennek következménye a’ t ú l s á g o s  ő s z i n t e s é g .  — 
Bölcs atyja intését félreérté az árva.

Erettkorú férfiak iránt kele rokonszenv keblében. Az ifjakat hason
lóknak állitá tapasztalása a’ zugó tenger örvényéhez, melly martalékát 
most fenékre meríti, majd légbe röpíti. Lánya új hajlandóságát az ingatag 
anya nagyon méltányolta, ’s bíztatá őt, miszerint érettebb korhozi von
zalma tartósabb boldogsággal táplálhatandja lelkét, mint az iíjak iránti 
szalmaláng . . . .  egyetlen kivétellel kisérte biztatását, miszerint a' teljes
korú férfiú ölében igen szűk korlátok közt szorong a’jóllét. ,,Ezt — úgy
mond — leányom, éltemből állítom; atyád szerelmében boldog voltam, 
de rab is voltam!“

,,Bár most is tartana rabságunk, jó anyám — kiáltá Klára fájó ke
bellel — úgy sorsom nem téved el rendes vágásából!“

„Szemrehányásod méltányos, édes leányom, de nem igazságos!!! 
Én franczia nevelőmtől nem magyarnak neveltettem! Tizenhét éves ko
romban egy szigorú ’s tudományos férj mellé rendelt szerencsém, kit nem 
tudom, inkább tiszteltem-e vagy szerettem . . . Férjem gondolkozott he
lyettem , — gép voltam, — mozdulatimat tapasztalt kezek vezették, — 
nyomort soha nem szenvedtem, — boldogságom kútfejét nem ismertem!
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— Ezeknél fogva én hiszem és várom, édes leányom, miszerint a’ jó isten, 
kinek gondja viraszt jó atyád éjjele fölött, a’ mi gyászba borúit nappa
lunkról sem fog megfeledkezni. — Várjunk. A’ nap sugára alábocsátko
zik a’ tömlöcz fenekére is, hol a’ gonosztevők nyögnek a’ bűn terhe alatt.
— Szívünk ’s lelkünket bűn nem terheli. — Várjunk leányom!“ '

Míg illy vallomásokra került a’ sor Kotáryné és Klára közt, addig 
sok viz folyhata a’ Szamoson, mert már akkor Klára 21 éves és 6 holna- 
pos vala. — Anyja felöltötte elvetett gyászát, meggyőződés szilárdulván 
kebelében, miszerint boldog emlékű féijéhez a’ férfiak közt hasonló nincs, 
nem is lesz. Imádkozásban foglalatoskodott, lelkét a’ mennyei dolgokra 
függeszté. Látogatóit kegyes méltósággal fogadta, ’s kimondá, miszerint 
a’ világ mulékony javai ’s örömei nem érdemlik, hogy miattok magas ren
deltetésű lelkünket a’ szent dolgoktól egy percznyire is elvonjuk. E ’ meg- 
szenteltetésnek és túlvilági boldogságrai vágyakozásnak mind eredetét, 
mind gyarapodását pater Gondosinak köszönheté Kotáryné asszony, ki 
hozzájok évenként hat Ízben vivé el a’ kegyelem eszközeit; ki Klárát is 
figyelmeztető, miszerint istennek tetsző élet által az emberek hajlandósá
gait is inkább megnyerhetni.

Az időben, mellyben Klára 21 éves és 6 hónapos vala, a’ tavasz első 
holdnapja csipkéztetett be a’ naptárakban; ez idő zöldfarsangnak nevezte
tik azok által, kik a’ vigalmak napjait szaporítani minden áron megkísér
tik. A’ zöldfarsang első vasárnapján, különösen díszes utókisérettel tűnt 
el Héliós a’ láthatárról. Egy lenge fölleg vonult el utána az ég alján, mint 
hajlott korú donna után a’ rózsaszínű uszály, és az elsötétült búcsúzó föl
leg szélén úgy megragyogott két fényes csillag, mint öreg úr vastag sze- 
möldei alatt a’ kristály pápaszem. — A’ házi ebek, még a’ legkisebbik is, 
mind az utczaajtóba guggoltak, ’s örömüket a’ szelíd fuvalom megérkez
tével kölcsönös gyönge csaholás által nyilvániták. — A’ szolgálók és pesz- 
tunkák nem pereltek, mert a’ lágy szelleten orrukba röpült pipafüstre ki
ki a’ maga hívéhez lebegett el. — A’ bajuszos cziczák és mogorva kandú
rok komolyan tervezték az éji kalandokat, mellyek olly bájos operákban 
jelenkeznek a’ lakházak és kamarák héjjairól. Szóval: nagy volt a’ csen
desség házban és ház körül.

Kotáryné asszonyság lakában legnagyobb csend uralkodik; benne 
két nő foglalkozik estvéli imával és vallásos keresztvetésekkel. De a’ csend 
állandó nem lehete, mert

Három meglett férfiú kopogtatott be ajtaján a’ laknak, mellyben 
ezen perczben nők egymásnak búcsúcsókot osztának, készülvén a’ nyu
godalomra. Egy vastag bajuszú, a’ háznál eléggé ismeretes úr, a’ helység 
tollvivője, szokott köszöntése után, rekegős torkát tisztább hanghoz kö
szörülve, zsoltárbani jártasságát következő igékben tanusitá: „Félre hát 
gyász! megszűnt a’ jajszó, az öröm visszaadatik!“ ’s szokott bőséges mo
dorában előadá kedves barátjának ’s collegájának, nemes AggházyPál úr
nak, nősödésrei hajlandóságát és határozatát.

„Ha hivatala Aggházy úrnak haji annyi jövedelmet, mennyi leá-
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nyomé — mond Kotáryné — megegyezésemet nem tagadom meg óhaj
tása irányában.“

,„De én kereken visszautasítom — mond Klára sértett büszkeséggel
— Aggkázy úr jelenleg is józantalan, midőn a’ legnagyobb lépést teszi 
boldogsága felé . . . olly embernek csak jelenje van, jövője nincs. —

,Nagyon röviden válaszol, édes galambom! pedig én nem olly köny- 
nyen elutasítható ember vagyok, kivevén, ha hitelezőmmel állok szem
ben. Nem olly juhaszakadt ember vagyok én, mint gondolja szívem csu
torája! — Először is: éveim száma olly szép, hogy lia a’ kegyedét kétszer 
összetesszük is, kevéssel haladja meg enyémet; — bár vagyonunk állana 
illy jeles viszonyban, kisasszony, lelkem! — nyalom a’ megteremtetését!
— vén főben terem a’ tanács! — ha maga ezelőtt öt évvel lett volna hu
szonegy esztendős, úgy most jobb rendben állana szénája!! — Aztán, az 
én birtokom határtalan ! — egy Mátyás-adta nemeslevél, egy pár sebes 
kopó, kétcsövű puska (tavai fordítottam percussiósra), ezek nem bakatella 
dolgok!! — Jogaim elidegeníthetlenek, bár az egész világ igyekezzék is 
azokat bitorolni. — Klárám lelkem! én az országúiról, széles ez ország
ban, vadászhatok; a’ réven vámot, a’ vámon révpénzt soha nem fizetek 
(ugyanazért a’ pihenőket mindég a’ révpartokon ülöm meg), ez sokat 
megment és sok szerencsés találkozásra nyit u ta t!!! — Yan hibám is, de 
nem sok. Nagyon finnyás vagyok. Utálom a’ mészárosok csintalanságát a’ 
húsvágás körül, ugyanazért, mióta puskámat felbírom, székhúst házam
nál nem főzetek. És végre, van egy elidegeníthetlen vagyonom, az én ál
landó rózsa-kedvem, melly még akkor se hágy el, ha a’ világ minden le
ányának üres kosara nyakamon csüng is ; van egy pennám, melly a’ böl- 
cseséget orrában viseli. Becsületem ugyan még nem egészen qualifícált, 
de az napról napra tündökleni kezd; ’s egy ügyes feleség mellett, kit a’ 
magistratus sem utálna — mint miilyen a’ könyező kisasszony -— fólvi- 
hetném tiszteletbeli esküttségig.“ E’ szavak berekesztésével Aggházy úr 
tollseprűnyi bajszán komolyan egyet markolt.

„Ne fárasszon mindkettőnket nótárius úr! — szép időnk jár, ugy-e?
— jó az út? nem nagy fáradságba kerül lyánykérőbe gyalogolni?“ mondá 
kifakadó boszúval a’ bárdolatlan kifejezésekhez szokatlan Klára.

„Hallom vas Ítéletemet arany szádból, drága lélek! köszönd meg 
egy pohár borral, hogy pártádon egyet emelitek.“

A’ három jó madár (kik közül a’ legrészegebbik az eklézsia organis- 
tája, vagyis könyökös énekese és egyház fia volt), válasz nélkül kullogott 
a’ notáriára, hol más nap reggelig folyt a’ bor, mint tenger; ’s minthogy 
lábukon meg nem állhatának, mind a’ hárman derék magyar em b erek  
valának.

VII.
Reménytelelen válasz és véghatározat.

Délben legégetőbbek a’ nap sugárai! — A’ nőnem életének dele 
23 év, melly ha eltűnt, a’ fiatal névre a’ lány ne számoljon! — Klára éle«
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tere a’ 24-dik tavasz derült. Borzasztó alakban tűnt föl eló'tte a’ jövendő 
képe, mellyben az a g g h a j a d o n  névvel ő is megcsúfoltathatik. — 
Kebléből nem hala még ki a’ szerelem . . . sőt megtért egészségével na
ponként erősödött. . Arczalmái ismét kigömbölyödének, tagai hajdani mél- 
tóságos állásukat ismét visszanyerék.. .  Apja tanácsa, miszerint „ é r e t t  
g o n d o l k o z á s u  f é r f i ú  t á r s a s á g á b a n  t e r e m  és  
n ö v e k s z i k  a z  á l l a n d ó  b o l d o g s á g “ — anyja által nevelt 
hitével, miszerint : „ k o m o l y  f é r j  f i ú  o l d a l a  m e l l e t t  
a’ j ó  l é t  k o r l á t o z o t t  é s  i z e t l e n “ — lelkében örökös
harczot vivott..........és . . . atyja tanácsa győzött! — Szilárdul elhatá-
rozá, miszerint a’ legközelebb érkező szerencsét, — bármilly korú férfiú 
kezéből is, örömmel fogadandja, ’s irántai hűségét — ha nem forró szere
lemben, fáradhatlan gondoskodás és ápolásban tanúsítandja. —

Az ég gyakran válaszol óhajtásinkra, bár azokat csak titkon bocsá
tók föl az irgalom Istenéhez! — és ha áldását vigyázatlanul el nem sza- 
lasztjuk, utósó Ínségünk tengeréből gyakran legbecsesebb gyöngyöt me
nthetünk okosan vetett hálónkba.

September első napján, délben, félviseltes batárdban, négy erdélyi 
piros paripától vonatva, egy 50 éves férfiú, tek. D o b ó c z y  G e d e o n  
úr robogott fel a’ Kotáry szomorú udvarra. — Dobóczy Gedeon úr jó 
barátságban élt a’ lak idvezült urával, azért is mert Dobóczy úr tudomá
nyos ismeretekkel gazdag ’s józan elvű férfiú volt: — de különösen sor
suk rokonsága fűzé köztük a’ sírig tartott barátságot. — Dobóczy úr 
alaptalan gyanú miatt mozdíttatott el a’ papi hivataltól; Kotáry úr pedig 
vegyes házassága miatt marada ki a’ szentek seregéből. — Érkező 50 éves 
vendégünk e’ napokban fizetéses táblabiró vala egy megyében, melly 
Szathmártól nem messze feküszik. . . Hallá sorsát jó barátja magzatának, 
ki hibáján kivül veszté el a’ közönség figyelmét. . .  ’s benne — mint ki 
a’ sorstól megpróbáltatott, hanyatló éltének gondos ápolót ’s hű védőt 
reménylett: — ennélfogva, kissé hosszadalmasan, de nem unodalma- 
san, — előadá komoly szándokát, miszerint barátja leányát, ha ellentál- 
lással nem keilend megvivnia — nejéül veendi.

Nem lehet leirni Kotáryné sziveskedését, ’s a’ készséget, mellyel a’ 
kinálkozó szerencse elé rohant! —

„Kegyed, drága fiam uram! ég küldöttje, ki szabadítására jött egy 
ártatlannak, kit a’ világ félre ismert . . . imádott . . .  ’s oktalanul megve
tett. . . Remegett anyai szívem, valahányszor látám, hogy egyetlen gyer
mekem életvirágát tapasztalatlan iijú keze illeté : áh de kedves fiam 
uram azt, kimélő kezekkel ápolandja! . . melly jótékonyságért leányom
önnek becses élete fölött őrző angyalként virasztand! ------ tudva előre*
miszerint — t ö r t é n h e t  e n d ő  ö z v e g y s é g e  n a p j a i r a  
ö n  n e k i  b o l d o g  j ö v ő t  i g é r .  —

Klára arczárói Dobóczy úr épen ezen igéket olvasá . . .  és szelíd 
öröm jelzé vonásait! Ám de mélyen sebzé a’ tapasztalás férfiát a’ váratlan 
.ezélzás, melly leendő anyósa ajkairól legutólszor olly kihívó hangnyomat
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tál hulla le, — meg az , hogy e’ nyilatkozatot Klára módosítani épen 
nem törekedett, ’s az öröm élénk vonalai helyett bú és szánalom borázdái 
redőzék arczát és tisztes homlokát. —

„Édes asszonyom! szól Gedeon úr elkeseredett és töredezett hang
menetben, sokkal szemérmesebb lelkem, mintsem határzatom ’s válaszo
mat őszintén nyilvánítani képes lennék. . . . Az ötven év lehangolja már 
indulatink idegeit; . . . e’ korszakban nem érezzük magunkat jogosítot
taknak, akár szerelmünket nyiltan megvallani, akár igényünkről nyersen 
lemondani. . . Én hát mesébe szövöm lelkem mostani helyzetét . . . .  hall
gassák meg barátnéim . . .  a’ következést nem lesz szükség kimondanom. 
— Mesém hősei a’ t ^ a r k a  t e n g e l i c z ,  és a g g b o j t o r v á n y -  
v i r á g  — lesznek.

A’ nők fontos figyelemre ereszték el arczaikat.
„ — Zengő dallal járám el a’ tavasz ifjú virágait“ — mond a’ tarka 

t e n g e l i c z ,  ülve a’ b o j t o r v á n y  virág fölött — „szálltam a’
narczisok ’s tulipánok pompás seregéhez;------ és közöttök élvre nem
találtam : — elillantam a’ nyár rétes rózsáihoz is , — de a’ gyilkos méhek 
és mérges pókok miatt, azoknak illatjokat is alig érezhetém: — nyilgyor- 
sasággal röpülék feléd, ősznek legdíszesebb rózsája! ’s most — — szilárd 
leveleid szálkáján állva, — menten az alkalmatlan bogaraktól — a’ leg
boldogabb nap gyönyörét énekelem.— Szerelemmel csókolom tisztes hom
lokodat. . . . Csókomat a’ violák is főhajolva fogadták . . . reményem ha
jója még biztosabb fokon nem horgonyozott, mint gazdag kebleden! . . . 
Látom itt melletted elvirult testvéreidet, mellyeknek kórói magkoronát 
ringatnak homlokukon: . . . . élj és örülj velem . . . ! míg bírsz élvezni 
örömet. . . ! — ’s majd ha téged is eltiprand a’ bús vész, — a’ megelége
dés boldog karjain — egész télen által emlegetem kedves neveiteket.“ — 

,„— E’ homályos évszakban, általad — boldogságom angyala! reám 
a’ haldokló nap fényköréből legüdvösb fény áradoz . . . ! gyenge szemei
met aranytollaid látni tanítják . . . hüledezŐ érzelmimet új életre kelté 
szívható zengése nyelvednek . . . agg ölemben, náladnál szebb teremtést 
soha nem ringattam, — ’s bár édes csókod egykét szálacskát kiránta 
félig tar-fejemből, még hamvaimnak is csókod ad nyúgalmat. — De száz 
izre rombolják szívemet végszavaid, mellyekben, — rokonim szépségét 
feledve, — kincsöket dicsérgetéd. . . . Ismerem gyakori csókod utóhang- 
ait. . . . Szánást feledve dúl kincsemre vágyad, mellyből dültöm után

vigan lakomázsz“4------ ; — ezeket a’ bojtorvány mondá. —
Meséje végeztével Dobóczy úr nagyot sóhajtott, ’s az úton, mellyen 

jött, elbatárdozott.
„K o l o s t o r  é d e s  a n y á m !  — k o l o s t o r !  végmene

déke az elkinzott léleknek“ mond Klára kétségbeesetten. — „Nem bűnt 
bánni! — a’ világ bűnét és nyomorait megsiratni megyek a’ szent falak 
közé. . . . Határzatom változatlan, mint a’ halál órája! — Jövel boldog 
perez! nyugtasd meg lelkemet.“ ! !

A’ lelkesedés e’ magasztos órájában egy barna felhő háborgó keblén
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bői — melly a’ lak fölött szárnyala elharsogó dörgés orditá végig a’ tájat 
. . .  ’s Kotáryné az épület nyugoti szegletében halva rogyott! össze! ! — 

Klára ájultan hurczoltatott a’ tő szomszédba; — hol midőn fölesz 
mélt; anyja hült tetemeit kiterítve látá.

BARTÓK GÁBOR.
(Vége köv.)

E g y  b u k o t t  p e c s o v i c s  l a p s z e r k e s z t ő  l i c i 
t á l j a  l e l k i i s m e r e t é t .  „

,,A’ ki vesz, annak lesz! Ki ád többet érte ?“
Tessék, tessék: szép tarka lelkiismeret, fele fehér, fele fekete, ha kifordí

tom, balkézre való, ha befordítom, jobb kézre való. Ki ád többet érte ?
Voltunk mi dühös hazafiak, lettünk hidegvérű hazaárulók, most ismét 

gazda nélkül vagyunk, ajánljuk magunkat a’ többet Ígérőnek.
Kell haragos szabadsághős ? itt vagyunk mi. Kell alattomos jezsuita ? ná

lunk jobb nem akad. Kell republicanus ? communista? oda esküszünk. Kell 
áruló, szentségtörő? Parancsoljatok velünk. Ez a ’ bőr, nyúlik szépen, ’s mint
hogy goromba és fekete, nem igen piszkolódik.

Ki ád többet érte?
Mi készek vagyunk összeveszni az egész világgal, vagy akár hizelkední 

az egész világnak, a’ mint parancsoltatik nekünk.
Akarnak az előfizetők lapunkban egymással összeveszni ? Tessék. A kar

nak saját magunk képére mászni ? Tessék. Mi nyilt tért engedünk mindenkinek 
minden kigondolható gorombaságokra.

Haragszik valakire a’ közönség, haragszunk mi is. Szeret valakit, azt mi 
szeretjük.

Kinek tetszik szép fiókos lelkiismeret ? Rejtekajtós, csappantyús, dupla
fenekű lelkiismeret ? Ki ád többet érte ?

Nem tetszik a’ közönségnek nevünk? keresztnevünk? vezetéknevünk? 
praedicatumunk? Tessék bennünket újra keresztelni, újra bérmálni.

Tessék lapunk nevét megváltoztatni. Mi minden indítványt elfogadunk, 
minden előfizetőnknek van joga egy tetszése szerinti nevet adni a’ lapnak. Mi 
mind elfogadjuk és e’ neveket mind kinyomatjuk a’ lap homlokára. Egyiket na
gyobb betűvel, mint a’ másikat. A kár az egész lapban egyebet sem adunk, 
mint csupa czímet.

Vannak igen szép kalendáriomi nevek, mik nagyon ránk illenek, példáúl:
Köpönyegforgató. — Hazugságok tárháza. — Herkules csizmája. — Nap

pali denevér. — Herostrat fáklyája. — Sötétség temploma. — Dupla mákvi
rág. — Mindenki szolgája. — Irodalmi bravo. — Cosmopoliticus csizmadia. — 
Szalonnatakaró. — Oroszlánybőr idegen háton. — Liliputi h í r a d ó .  — Pokrócz- 
helyettes. — Ildomos szélvitorla. — Patrioticus hernyó. — Hoppon maradt re
negát. — Surrogatum ipecacuanhae ’steff.

Tessék még többeket is ajánlani.
A ’ ki vesz, annak lesz. Belőlünk egy második Dioscur lehet.
Egy forint! két forint! Ki ád többet érte ?

E g y  s z o m o r ú  éj.
Pünkösd vasárnapja volt; a’ hon atyjai szépen pipáztak és fagylaltoztak 

a’ Kioszkban öt órától kilenczig.
A’ nagy kaszárnyában pedig az önkény te sek verekedtek a’ sorkatonaság

gal 5 órától kilenczig.
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Potomság volt az egész, alig érdemié a’ rendőrség figyelmét; — egy ki
csinyt lármáztak, egy kicsinyt kiabáltak, ’s kilencz óráig mindössze is alig 
vertek agyon két embert, egy önkénytest és egy katonát.

Kilencz órakor azonban hirtelen lövések verték fel a’ várost nyugalmából. 
A ’ színházból kifutott a’ nép, az utczákon a’ lármadobot verték, a’ tornyokon 
félrebeszéltek a’ harangok. Irtózatos zavar lett.

Az ünnepien öltözött néptömeg között neki vadult alakok rohantak veszett 
futásban, ordítva: „fegyverre! fegyverre!“

A ’ lövések egyre ropogtak. Szabályszerűen, százával egyszerre, parancs
szóra.

Benn irtózatos volt az ordítás, a’ fegyvertelen önkénytesek az ablakokból 
kiáltoztak alá: hogy adjanak nekik fegyvert, mert őket órgyilkolják.

Künn a’ nép egyre növekedett, egyre nőtt a’ düh , de a’ kapuk be voltak 
zárva, ’s a’ sötét ablaksorokból az alant állókra lövöldöztek.

Lassanként szálinkózott össze a’ nemzetőrség, kinek puskája nem volt, 
kinek lőpora, a’ legtöbb puskák czinderesek ’s illyen egész Pesten nem kapható.

Megjelent a’ polgárőrsereg i s , a’ huszárok legtöbben voltak.
Némellyek a’ kaszárnyát fel akarták gyújtani, mások fellövöldöztek az 

ablakokra, a’ legnagyobb rész nem tudta, hogy mit tegyen ?
Jöttek elvégre a’ ministerek. Bátran mentek a’ legnagyobb veszély közé 

’s buzdíták a’ népet.
Jö tt Szemere, lőport és golyókat osztatott a’ nemzetőrségnek. Jö tt Mé

száros ’s be akart törni a’ kaszárnya kapuján. Széchenyi is ott lovagolt az ut
czákon.

Az összesereglett nép ekkor fejszékkel, dorongokkal esett neki a’ kapu
nak ’s azt betörte. Mészáros bement.

Gyilkos ropogás salvéje fogadta, a’ mint belépett. Mellette rogyott hallva 
segédje, báró Masburg, nyolcz golyótól találva, ’s Galovics kapitány, a’ kit 
szíven lőttek. Vissza kellett vonulnia.

Ekkor áthozattak Budáról a’ gránátosok. Jö tt később a’ nehéz lovasság 
’s ezekkel egyesülve a’ nép élén másodszor is betört a’ hadminister a’ nyitott 
kapun. A’ kaszárnya többi kapui pedig el voltak barricadirozva: hogy szökni 
ne lehessen a ’ bentmaradtaknak.

Ez történt éjfél előtt félórával.
Egész addig mindég zúgtak a’ harangok, harsogtak a’ trom biták, üvöl

tött a’ nép. Egész addig mindég dúltak ott ben az egymás ellen bőszített ön
kénytesek és olasz katonák. Emezek töltött fegyverekkel, azok letépett ablak
vasakkal ’s elleneik puskáiról lefacsart szuronyokkal, ágyaik darabjaival, vagy 
puszta kézzel.

Künn ezalatt nehány strázsát is levertek lábáról.
Az olasz katonák elzárták magukat folyosóik mögé, az önkénytesek se

gélyére pedig a’ barricadeurök rohantak fel roppant rézbuzogányaikkal.
A ’ tömeg egész reggelig nem tágított az ostromlott kaszárnyától. Szünte

lenül lehete pőrére vettkezett férfiakat látni izmos fa- és vasdorongokkal, kik 
az utczákat ’s a’ kaszárnya kapuit elállták. Néha egy egy holtat vagy sebesültet 
vittek el közülök, a’ többi meg sem mozdult.

Reggel felé az volt a’ h íre : hogy a’ katonaság mégsem akarja lerakni a’ 
fegyvert. ’S a’ hadügyminister parancsára ott állt nyolcz ágyú a’ kaszárnya ka
pujának szegezve, déli 12 óra volt határidőül kitűzve, ha akkorra meg nem ad
ják m agukat, leágyúztatnak.

Délben lerakták fegyvereiket, ’s lefegyvérzetten két sor nemzetőrség kí
séretében a’ Dunáig kisértettek , onnét gőzhajón Komáromba szállíttattak.

’S a’ nép csak egy szidó kiáltással sem állt boszút a’ lefegyverzetteken.
A ’ katonák részéről úgy, mint az önkénytesekéröl egyenlő számmal van-
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nak a’ holtak és sebesültek. A ’ nép közé tett lövések pusztításáról nem tudni 
semmi elhiketőt.

E ’ lázadás nem történt isten hírével. Az itt működött kezeket meg 
lehet ismerni fekete nyomaikról. Ezt királyunk környezői ’s királyunknak és 
nemzetünknek ellenségei tevék.

Mi czéljuk volt vele?
Igen sok. Először az: hogy az országban kapjon lábra az olasz és ma

gyar közti gyűlölet, hogy Magyarhon küldjön hadat az olaszok ellen. Az ola
szok minekünk legjobb barátaink voltak, de tiszteik, kik többnyire illy rek , el
hitették velük: hogy mi önkényteseinket az olaszok ellen akarjuk küldeni.

Másodszor a z : hogy kitűnjék, miszerint Pestnek nincs ereje. Ezzel egyéb
iránt felsültek, mert a’ nép kimutatta , hogy van.

Harmadszor a z : hogy ország világ átláthassa: hogy a’ katonaság mini- 
steriumunktól megtagadja az engedelmességet, hogy tőle függcni nem akar.

Negyedszer: hogy a’ királynak legyen oka félni a’ Pestre jöveteltől.
Ez így van. A’ katonatisztek mindenütt bujtogatják a’ katonaságot a’ nép

ellen.
Nem tudjuk, van-e híre a’ vidéken, de nálunk erősen hiszik: hogy jú 

nius 24-re van kitűzve egy általános országszerű katonai forradalom, mellynek 
tűzpontja Pest.

Az elövigyázat mindenesetre jó.

Már két hét óta járnak kelnek itt bécsi emissariusok, kik a’ nép leg
alsó osztályait a’ respublica iránti hajlamra bolygatják.

Pokolra veletek! nem r e p u b l i c a n u s o k  vagytok t i , hanem 
r e a c t i o n a l i s t á k .

Kolowrát bérszolgái, nem a’ szabadság apostolai.
Tegyétek le e’ szent álarczot ördögképetekről, nem rabló csordák alkot

mánya a’ respublica.
A’ respublica nem földön érik meg, hanem a’ magasban, nem csinál az 

zavart magának, hanem világít, mint a’ nap.
Ne higyjetek nekik... Csalnak, midőn azt mondják: meg vagytok rá érve.
A’ respublica isten ajándéka. ’S az nem adatik olly bűnös népnek, mint 

ti vagytok , azt meg kell először érdemelni.
Jaj ti nektek, ha hívatlanul akartok templomába lépni! Az áldó istenség 

helyett a’ villámok istenét találnátok benne és elvesznétek.
A napot nem kell meggyujtani, feljön az magától is.
’S mielőtt feljőne, a’ hajnalt küldi maga e lő tt, nem a’ lidérczeket.

Beszélik: hogy tegnapelőtt este a’ nádor szobájában egy elrejtett 
embert fogtak el, ki egy nyolczcsövü pisztolylyal volt felfegyverkezve. Mit akart 
o t t , még nem tudhatni.

A’ napokban fogtak el valami Kmetti nevű lázítót, ki a’ bécsi cama
rilla küldöttéül Pest megyében a’ népet az orosz iránti rokonszenvre szólította 
fel, ’s alattomban a’ földesuraságok ellen izgatott.

Ez a’ fráter egy hajdani győri tanár fia, ’s tagja a’ pozsonyi pánszláv 
egyesületnek.

Tegnapelőtt a’ belügyminister rendeleténél fogva esti kilencz órakor 
minden kávéháznak és vendéglőnek be kellett zárva lenni. Nem értjük az okát, 
de megnyugszunk benne.

Vacsora nélkül feküdtünk le az igaz, de ez a’ hazáért máskor is megtör
ténhetik.

Az egésznek tán Csák az volt az oka: hogy a’ nép úgy sem aludt a’ múlt 
éjjel, hát most feküdgyék le korán: hogy kárt ne tegyen az egészségében.

A piszkos agitatiók netn kávéházakban , nem nyilvános helyeken történ-
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n ek , hanem zárt falak közt. Oda fordítsa figyelmét a’ rendőrség, — ha lesz 
rendőrség.

Azoknak megnyugtatására, kik az ellenségtől tartanak, biztosan 
állíthatjuk: hogy a’pesti fegyvergyár folyó évi October elsején elkezdi működését. 

Addig bizhatunk a’ kalendariom valamennyi szentéiben.

*** Hát a’ magyart csalással, ’s fényes Ígéretekkel lehet hazája védel
mére kiállítani ? —

Az önkénytes honvédi sereg toborzási beiratásánál többeket úgy Írnak 
be mint altiszteket, — ’s az eskületétel után azt szokták mondani: csak tanul
jatok fiaim, majd egy hó múlva azok lesztek. — Később pedig nyilvánítják, 
hogy nehezen is lesznek azok.

A ’ magyar nemzet elszánt lelkes fiait nem csalás, hanem a’ legszentebb 
fölhevülés ösztönző hona védelmére.

De ha azután még az altisztségre is holmi közkatonákat hoznak elébök, 
ha nem egészben is, de nagy részben elzárják elölök a’ harczi érdemeikért 
elnyerhető pályabéri u ta t, — ’s ez által elfojtják, sőt megölik bennök a’ leg
szentebb fölhevülést, — ’s lealacsonyítják őket 8 kros zsoldossá. —

K ............. a’ nemzetőrség fegyvergyakorlás alkalmával — szép szá
mú nézők jelenlétében — kapitányától úgy is commandiroztatott: balszárny 
ka-nya-rodj , — de ne a’ zsidó lyányok felé.

Ne bizony, hanem Horvátország felé.
Ugyanott a’ főőrhelyen, az őrszobából, a’ fölvigyázat alkalmával 

elloptak 5 darab fegyvert. A ’ nemzetőrök csak azt gondolák, elég ha a’ puska 
ott van , ha senki nincs is mellette.

Kapitány ur bizonyosan visitation volt. Nem félti a’ nemzetőröket, hogy 
ellopják?

Honunkban általános lelkesedéssel gyakorolja magát a’ nemzetőrség 
mindenütt.

Az orgoványi sivatag pusztának lelkes vadon fiai is böszáju ingben, gatyá
ban, mezítláb, juhászbotokkal fegyverkezve, olly ügyesen csinálják már a’ 
ka-nya-rodj-ot, hogy az illír pártütőket alkalmasint lekanyaritanák.

Petőfi Sándor a’ napokban Félegyházáról szülőföldjéről visszautaztá- 
ban keresztül menvén Pest megyének dunavetsei kerületén, többek által a' 
helységekben legnagyobb lelkesedéssel már úgy üdvözöltetett, mint e’ kerület
nek képviselője.

Leghőbb óhajtásaink egyike, hogy Petőfi a’ közelgő nemzeti gyűlésen 
bebizonyíthassa, és megmutassa, mi az a’ nép-képviselet — a’ szó szoros 
értelmében véve.

’S csak örvendhet az a’ kerület, melly elmondhatja: Petőfi. Sándor a’ 
képviselőnk. —

Izsákon a’ nép felfogván azt, hogy özönvízi — azaz mart. 15-ke 
előtti szerencsétlen helyzeténél fogva, értelmiség hiánya miatt felvilágosodásra 
van szüksége, -— a’ helybeli cath. lelki pásztoruk vezérlete ’s őrködése alatt 
clubbokra alakulva már három ujságlapot járatnak.

A ’ clubbok vasárnap ’s ünnepnapokon a’ kitűzött helyeken összejővén, 
egy tag a’ lapot a’ többinek felolvassa, minthogy találkoznak ollyanok, kik 
olvasni nem tudnak, — azonkűl odahaza is olvasgatják, házról házra küldöz
vén el egymásnak a’ lapokat.

Legalább most már jelen körülményeivel megismerkedvén, látva az orsz 
vészes állapotát, örömmel áldozza fel vagyonának egy részét. — Éljenek 
derék polgárok! —
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8*8. K . . . en egy jóltevő amazon clubb alakult, — asszonyi gyiilde czim 
alatt — jót-tevésök azonban jó evésből állott, összejővén esténként hol egyik, 
hol másik tagnál, ezt nevezték azután szuró-nak — soiré — helyett, hol a’ 
városban történtek, vagy meg sem is történtek elbeszélésével oszlaták el a 
házi viszonyokból eredt borús felhőket.

• A’ szúróba, katonákat kivéve — csodálatos dolog — mindenki lehetett 
hivatalos, csak a’ férjek nem.

Megjegyzésre méltó, hogy a’ tagnők egymás között luxusadót hozának-be, 
azaz ki szuró-ba tortátát merészelt betálalni, azonnal két pgő ftig büntettet- 
vén. Ezt lehet azután mondani türelmi adónak. —

A ’ büntetési díjjakat, — melly gondolom szép somma — jó lenne a’ ha
zának feláldozni, nehogy a’ kozákok hivatlanul is megjelenjenek a’ szurók-ban.

Kunszentmiklóson az ősi tanácsot mind kivetették, megkérdeztem 
egy védemptustól, váljon miért bántak velők olly nagylelküleg ? ’S ugyancsak 
hősies elszántsággal támadtaték meg általa, úgymond: már a’ szegény adó
fizető embert kutyának nézték, holott azt kellene becsülni a’ ki fizet, nem pedig 
a’ ki hizik, ’s más zsírjában fürdik.

Ugyancsak jó  szemorvos volt ez a’ szabadság, melly annyi idős hályogot 
eltudott oszlatni a’ nép szeméről.

Yan P -------megyében egy 4 — 5 ezer lelket számláló város, — hol
a’ városi rendes sebész — még pedig diplomaticus, — de nem ollyan mint 
Kugli — egy személyben, azaz a’ maga személyében, egész házi családot 
képez, ő egész pietással mosogat, türelemmel megfeji a’ tehenet, étvággyal főz, 
süt. sat.

Nem tudjuk ugyan passióból teszi-e mindezeket, de mégis csak azt hisz- 
szűk ha némileg nem volna reá szorulva, csupa mulatságból bajosan tenne 
illy phisicai testgyakorlatokat. —

Az egésségügyi ministeri osztály rák haladásu intézkedéseit kiterjeszt
hetné valahára a’ falusi foghuzókra is.

*** J ------ kon a’ postatulajdonos nagy prédaságnak tartván , hogy ő
még illy szűk esztendőkben lovakat is tartana, — minek, gondolá magában, el
hordom a’ paccot a’ hátamon. — És bármikor jő a’ postazsák, vagy staphéta, 
csak veszi hátára, hármat lép a’ határról, negyedik lépéssel betoppan a’ szom
széd postahivatalba.

Jó lenne, ha a’ kengyelfutók is adnának be petitiót a’ ministeriumhoz, 
hogy őket alkalmaznák postahivatalosoknak.

*8* Egy nagy hazafival elhitették, hogy cancellár magyarul — kancza- 
tenyésztő. — Inkább azt mondotta volna administrator-tenyésztő.

Bizonyos helyen egy szellemi hölgy és első kisasszony — a’ mennyi
ben akkor első, ha elő megy — annyira megrémült már a’ ráezoktól, hogy 
titkos kabinetjéből mind kipusztitván a’ vászon cselédeket, jó előre megrakta 
férfi személyzettel. — ’S az inasból lett titoknok alias komorna, — a’ kocsisból 
szobaleány, — a’ kuktából ajtónálló, — a’ béresek pedig szobagrandok lettek.

Kecskeméten egy nagyhírű özvegyasszony a’ kakasok fejére díjjat 
tűzött ki. ’S már szomszédjaiban mind kipusztitotta a’ kakasokat.

— Mondják hogy egy időben igen drágán vásárlotta őket. —
Ugyanazon nagylelkű urhölgy már előre 50 darab aranyat tűzött ki ju 

talmul egyegy kozákra. De csak úgy, ha elevenen viszik hozzája.
*** K --------- -en a’ régi tanácsbelieket mind ki akarják hányni, csupán

hármat akarnak meghagyni.
Mire megjegyzé egy nyers-polgár, hogy az nem leend radicalis választás, 

csak mustrálás.
Már pediglen a’ múlt évben ö is reformálni akarván béreseit, mind el

hajtotta, csupán eggyet tartott meg, és ez az egy — az ujjakat is mind elron-
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tóttá. — Hlyen forma hasonlítást csak a’ pesti spitzl —  burgereitól lehetett 
várni a’ magyarok ellenében, hogy t. i. egy két magyar a’ többi tanácsbelieket 
is megmagyarosítja. — Ó tempóra ó mores. — CS. GÁBOR.

*** Pápán volt egykor egy öreg professor, ki meg nem engedte a’ diák
jainak: hogy hegedűt tartsanak a’ háznál; ugyan ő volt az, ki orgonát nem 
hagyott a’ templomba vinni; azt mondta: hogy minek a’ templomba a’ duda.

Tehát ezen professor iszonyúan haragudott azokra, kik fehér kalapot, 
vagy hegyes órrú csizmát viseltek.

Nem adott ex moribus calculust senkinek, míg a’ kalapját tintával ki 
nem suvixolta, csizmája orrát baltával el nem hagyta vágni.

Kecskeméten pedig van egy senátor, — legalább volt — ki a’ béresét 
elkergette magától, ha megtudta: hogy az fekete bundát visel.

Pozsonyban a’ diákoknak gyűrűt nem volt szabad viselniök.
Egy * megyei alispán pedig a’ kecskeszakállakra haragudott különös 

figyelemmel.
X  vármegyében pedig azok, a’ kik vörös tollat viselnek a’ kalapjuk mel

lett, nem kapnak hivatalt. Ez most történt.
A ’ vörös szín egyébiránt az, mellyre némelly fűevő négylábú világpolgár

társaknak is különös pikkjük szokott lenni.
Valóban furcsák az emberi és állati ösztönök e’ világban.

Emlékezem r á : hogy az a’ Stúr, ki most országos p á n s z l á v  l á 
zi  t ó ,  mikor pozsonyi diák voltam, ott n y i l v á n o s  m a g y a r  n y e l v  t a 
n í t ó  vo lt!

Tanítványai év végével aztán mindent egyebet tudtak, csak magyarul 
nem, még csak olvasni sem.

Hogy a’ magyar nyelvet örökre el nem feledtem, annak köszönhetem, 
hogy nem jártam a’ praelectióira.

Remélem: hogy lesz még alkalmam e’ tisztelt urat, csupa hálából, meg
tanítani — magyarul.

Kolozsvárt egyszer Szapári Péter vitézi játékát adták. A ’ darabban 
az jön elő : hogy a’ törökök megtámadják a’ magyarokat ’s ezek e l ő s z ö r  
h á t r á l n a k ,  azután megint félj ül kerekednek, mint azt a’ magyar vitéz
ség természetesen hozza magával.

Volt egy vén közkatona is magyarnak felöltöztetve. De nem akart ez 
először sem hátrálni, hanem megvetette a’ lábát, marokra fogta a’ festett dár
danyelet ’s szétverte az egész török hadsereget vele.

„Retiráljon kend mingyárt!“ ordít rá a’ coullissák közül a’ káplár.
„Én retiráljak káplár uram ? mond megbántott hangnyomattal a’ ha- 

dastyán. Nem retirálok én. Az ellenség előtt sem retiráltam én soha, nem hogy 
még egy comédiás előtt.“

*** Ribillionalis jelenetek.
„Hol volt ön a’ m ú l t  é j j e l  a’ kaszárnya ostroma alatt ?“
„En ? ott voltam kezdetétől a’ végéig, puska volt a’ kezemben.“
„Sehol sem láttam önt, pedig én is ott voltam.“
„Meghiszem, mert én benn voltam a’ kapu alatt. Épen mellettem lőtték 

le Masburg bárót, egy golyó a’ csákómon is keresztül ment. Nagyobb igazság 
kedvéért az órámat is ellopták.“

Alig mondta ezt el a’ hős, jön az inasa és hozza az órát.
„H át megtaláltátok? hol volt?“
,,A ’ pinczében volt nagy uram. Ott tetszett az ágy alatt felejteni a 

m ú l t  é j j é  1.“



790

„Merre van kérem a’ ribillio?“ kérdi egy mordialiter felkardpuskázott 
díszpolgár a’ másikat.

„Épen egyenesen arra, a’ merre szaladni méltóztatik.“
„Épen arra ? no úgy hát másfelé megyek.“

De semmi sem volt olly szép, mint egy iszonyú kövér táblabirót látni, 
a’ mint a’ nagyszerű zaj alatt lepedőn bocsátkozék le az ostromlott kaszárnya 
ablakábul. Bennszorult szegény, pedig csak az öccsét látogatni volt benn, ’s 
mire a’ lepedőn lemászott, megőszült.

A ’ granatos-utczában van egy emeletes ház a’ nagy kaszárnyának át- 
ellenben, mellynek homlokán tizenkét lyuk látszik.

Reggel egész prosecczió já r t a’ ház elé bámulni a’ lyukakat. „Ide lőttek, 
onnét lőttek, — mondák — ha egy arasszal feljebb lőnek, belőnek az abla
kon stb.

A ’ házmester egyébiránt őszintén bevallá: hogy azon a’ helyen asztalos- 
czímer volt hajdan, ’s a’ megbámult lyukak a’ szögek helyei, mik a’ falba vol
tak verve.

A’ zavar óráiban általános volt a’ panasz: hogy a’ nemzetőrségnek fegy
vere ugyan van, de töltése nincs.

Szégyen gyalázat arra, a’ kinek nincs. A’ ki két garast restel lőporért 
kiadni, a’ ki azt várja: hogy még illyen alakban is repüljön a’ szájába a’ sült 
galamb.

A ’ romaiaknál, ha valaki a’ lovának nem viselte gondját, elvették a’ 
lovát; ha nemzetőreink fegyvereiknek nem tudják gondját viselni, adják azokat 
vidéki buzgóbb hazánkfiainak, kik jobban meg fogják azokat becsülni tudni.

Inkább magamnak ne legyen mit enni, mint fegyveremnek. Szeretőm 
iránt nem tudnék több figyelemmel lenni, mint lőszerem iránt.

Még puskáitokat is a’ ministerium töltse meg, úgy-e?

Egy fiatal önkénytes, a’ mint elkezdtek puskázni, lefeküdt az udvaron a’ 
földre, azt hitték: hogy meghalt. Mikor azonban a’ puskázásnak vége volt, 
ismét szépen felkelt ’s a’ kvártélyára ment.

Szeretném tu d n i: mit álmodhatott az alatt ?

Borzasztó látni azon helyet, melly a’ verekedésnek föszínhelye volt, a’ 
széttört ablakvasak, darabokba tépett vaságyak, iszonyú ütések nyomai a’ fa
lakon, néhol szétszakadt buzogány darabjai, vagy döfésben elhajlott bajonett, 
a’ padlón vérbe gázolt rongyok, a’ folyosón végig véres lábnyomok. A’ boltozat 
lőportól fekete. A’ falakon egyegy véres tenyér helye, hova tán egy sebesült, 
vagy egy haldokló támaszkodott utoljára...........Szomorú.............Szom orú.............

Kedden este temették az elhulltakat, az nap este a’ színházban két ember 
ült a’ parteren, mind a’ kettő ingyenjegyes.
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Hrabowszky halomra lövette Karloviczot!
A ’ zendülők mintegy tizezeren lehettek, Hrabowszky négy ezer sorkato

nával ’s százötven huszárral ment közibök.
Először egy proclamatiót akart hozzájok intéztetni, mit segéde olvasott 

fel lóháton. Ezt rögtön lelőtték a’ lórul.
Ekkor elkezdték gúnyolni, mocskolni Hrabowszkyt és a’ katonaságot 

tótul, ráczul ’s más pogány nyelveken.
Utoljára a’ huszárság nem állhatta tovább, neki rugtatott a’ tömegnek, 

másfelől a’ katonaság, harmadik felöl az ágyútelepek, ’s úgy neki szoríták a’ 
népet a’ víznek, hogy abba tömérdeken bele vesztek.

Oda a’ sok jó karloviczi ürmös !

KI A’ GAZEMBER?
Hol volt, hol nem volt, de hogy volt, 

Arról már kezeskedem;
Mert a’ példás i g a z s á g o t  

Én az életből szedem.
Volt egyszer egy szolgabiró,

Még pedig nagy kutyafog,
Miként az e’ történetből 

Mindjárást kisülni fog.
Messze terjedt járásában 

Két parasztember lakott,
Kik kaszálás közben szólni 

Hallottak egy kakukot.

Gazdag vala mind a’ kettő,
Máskép nem is lehetett;

Mert a’ halál kaszájától 
Mind a’ kettő rettegett.

A ’ kakuk csak egyet szólván,
Elhült mind a’ két paraszt,

De mindenik jóslatképen 
Másikára fogta azt.

,Tudja-e kend, mond az egyik,
Mit tanít szent H abakuk:

A’ ki köztünk roszabb ember,
Annak szólott a’ kakuk.

Kend lopott marhát adott el,
Kívánta más szamarát,

Elszerette szomszédasszonyt,
Tanúja volt György barát.4 —

„Ejnye gyilkos szedte v e tte !
Kend tartja úgy rá  magát —

Mond a’ másik — kin még most in 
Érzem a’ tömlöcz szagát?

Hát kend nem vett lopott marhát,
’S mit csinált kend a’ minap?

Feleségét megbugázta,
Kőszeg volt kend, mint a’ csap.“
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Szőrül szóra összekaptak,
’S midőn megjött már a’ dél,

Sarju helyett egymás hátán 
Izzadott a’ k a s z a n y é l .

’S azzal vigasztalódott 
Magában a’ két em ber:

,Nojszen otthon majd megválik,
K i k ö z t ü n k  a’ g a z e m b e r . 4

A ’ jóllakott szolgabiró 
Ejtőzött már délután —

’S mert illyenkor ördöge van,
Tüstént átlát a’ szitán.

Embereink hozzá mennek.
A ’ hajdút jól ismerik —

’S megkapja az ódencziát 
Egymásután mindenik.

,Nagy sorom van,  tens uram! —
Mond az első, ’s panaszéi 

Elmondván a’ kakukszólást,
K ö n y ö k i k  a’ z s e b b e  n y ú l  —

Ne sajnáljon törvényt tenni,
Szépen kérem ez egyszer!‘ —

„Jól van fiam, átallátom:
Nem te vagy a’ gazember.“

Jön a’ másik, ’s hogy ügyének 
Biztosabban lelne rést,

Beléptével az asztalra 
Teszi a’ b e v e z e t é s t .

Es elmondván végtől végig,
Hogy támadt a’ kakukper:

„M ár így fiam — mond a’ biró 
Nem te vagy a’ gazember.“

— De ki hát, ha sem én, sem ő? —
Mond egyszerre mindenik,

’S titokban a’ szolgabirót 
Ismételve megkenik.

„Halljátok meg ítéletem :
Béke legyen közietek —

Adjatok kezet egymásnak,
Bárha megütköztetek —

Ti derék emberek vagytok,
Mondom nektek még egyszer:

M e r t  a’ k a k u k  n é k e m  s z ó l o t t ,
É n  v a g y o k  a’ g a z e m b e r . “ —

Év múlva a’ szolgabiró 
I t t  hagyá az életet,

Kár, hogy f ö l e b b  n e m  v i h e t t e  
Ezt a’ szép ítéletet.

SÁROSY GYULA.
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ÉJELI KÉPEK.
(Az őrjáraton.)

I.
Az egész természet mély halgatás leve,
Mint a’ legvalódibb szerelemnek nyelve . . . .  
Suttogva beszélget egymással a’ szellet,
Ajkán titkos virág-sóhajtást lebegtet;
Csak a’ szabad berkek költőjének dala 
Hangozik, hogy szinte reng az éj sátora.
És én jövök-megyek még őrjáratomon —
’S szívemben is dal kél fölötted, szép bonom 1

n .
Vízi-malom mellett viszen eljárásom,
Megállók egy perczig, zúgását hallgatom . . . .  
Mikint a’ világnak zajongó tengere,
Fel és alá zuhan, nagy forgó kereke.
Eszembe ju t a’ sors, nemzeteknek sorsa,
Melly az egyiket fel, amazt lesodorja;
Oh ha megtudhatnám, e’ forgó kerékbe 
Mellyik pontra vagyon nemzetem letéve?!
Merész karjaimmal akkor állítnám meg —
Midőn a’ pont l e g i s  l e g f e l s ő  helyt lebeg . . . .

m .
Vállamon nyugoszik nagy, nehéz fegyverem,
Ki háborogni mer, villámkint leverem;
I t t  egy szegény család kapujában állok —
Nem zavarják-e föl garázda zsiványok?
Mint egy hamvas galamb, szelíden takarja 
Csillagos szárnyával az éj édes álm a;
Ki rabolhatná el, a’ mi oda ben van ? —
Szabadság, szerelem, kis szalma kunyhóban.

IV.
Északra nézek. Lelkem messze száll . . . .
Bolyong, a’ Visztulának partinál . . . .
Ott ül, mikint az örült gondolat,
Egy s a s ...........a’ száraz fa a la t t .............
Mit ő örömben szokott körüllengeni —
Elhulltak a’ fa gazdag lombjai . . . . !
Nem mer fölnézni; lelke sincs vele —
Reményleni szállt a’ nagy világba le.
Borongva várja, hogy rá leomoljon
Az ág . . .  . melly f é s z k é t  t a r t á  e g y k o r o n ! ! !

V.
Ollykor fóltekintek a’ csillagos égre,

Melly gyémánt szemekkel mosolyog a’ főidre.
I tt a’ gönczölszekér . . . .  amott a’ fiastyuk . . . .
Él — él amoda meg, egy hosszú országút; . . . .
I tt Orion ragyog . . . amott a’ k o r o n a ,
’S látom, gyöngyeiből egy szem most le fu ta ...........
Váljon mikor hullnak e g y i g  le gyöngyei — 
Mondjátok meg bolygó-csillagok ezrei? !
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VI.
Ollyan egyszerű vagy, mint az éj fuvalma,
’S oily gazdag mint a’ föld virág-birodalma.
Ollyan halovány vagy, mikint a’ fuvatag,
’S szemedben egy villám a’ szó, a’ gondolat . . . .  
K ivagy, a’ sötét éj alvó éjfelében? —
Te vagy, egyetlenem: a’ s z a b a d s á g  k é p e !

V II.
Eszményvilágodban reménytelen szívem , •
H át te mit őrzöttél a’ hosszú éjelen?
. . . Vesztett szerelmednek hamvadó őrhelyét — 
Magát a’ fenj áró fájdalomnak lelkét! — —

V III.
A ’ temető csendét meg ne zavarjátok,
T i hazaárulók, ti k e r e s z t - z s i ványok  . . . .
Kétszáz esztendeig háborgott a’ sírba’
Elhunyt, és elhullott nemzetemnek jobbja; 
Halljátok, az éjnek ünnepélyes csende,
Hogy ring a’ szabadság szellőbölcsőjébe’ ? . . .
Ne mocczanjon senki . . . .  senki fel ne költse . . . .  
Hadd nyugodjék Z r í n y i  és R á k ó c z i  keble!

TÓ TH  ENDRE.

H A L A D U N K .
Pompás terembe vezetjük a’ nyájas olvasót, ollyanba, hol ízléssel van 

párosítva a’ fény.
A’ falakat halaványsárga virágos kárpitok borítják ezüst czifrázatokkal, 

a’ három nagy ablakokat hasonló színű függöny leplezi nehéz habselyemből, 
arany bojtokkal díszesítve, ’s a’ benyilót szinte illy szinü és czifrázatu gazdag 
szőnyeg választja el a’ teremtől, mellynek boltozatáról gyönyörű vilár függ, míg 
oldalfalait pompás kargyertyatartók teszik kitűnőkké. Néhány nagy olajfest
mény művészeti ismeretet látszik tanúsítani, valamint a’ kisebb ’s nagyobb 
szobrok is, mellyek a’ terem szögleteit elfoglalják. Roppant nagyságú tükrök 
aranyozott rámákban, nagybecsű képórák, gazdag bútorzat, szekrények rakva 
finom ezüstedényekkel, drága szőnyegek, száz meg száz apró csecsebecse a’ 
bútorokon, szóval: minden azt tanúsítja , hogy gazdag ember díszteremében 
vagyunk.

A ’ nap teljes erejével süt az ablakokra, de a’ vastag selyemfüggönyökön 
sugárai annyira megtörnek, hogy a’ teremben csak bájos félvilágosság terjed
het e l , melly mindent igéző színben m utat ’s kellemesen hat az érzékekre.

Ugyan ki lehet e’ gyönyörű terem boldog birtokosa és illetőleg lakója ?
E ’ pillanatban még csak egy afrikai zöld madár és egy amerikai fekete 

majom ; igen valószínű te h á t, hogy valamelly előkelő hazánkfiának lakteremé
ben vagyunk, mit az is bizonyít, hogy egy hosszú asztalon több franczia ’s né
met divatlap fölmetszve, a’ magyarok ellenben fölvágatlanúl hevernek.

De lépéseket hallunk; egy csinos, karcsú, szőke férfi lép be, divatos fe
kete fr akban , hasonló nadrágban ’s fehér mellényben, gondosan szétnéz a’ te- 
rem ben ’s lábújjhegyen a’ benyílóba távozik.

Már bizonyára rendkívül előkelő uraság teremében vagyunk, ’s a’ szőke 
férfi komornoka.
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Néhány pillanat múlva a’ benyíló függönyei szétvonulnak, ’s pompás bár
sony otthonkában egy magas férfi lép b e , homlokán méltóság, szemeiben ál
nokság jelei láthatók, ’s egész arczán bizonyos leirhatlan jelei terjednek el a’ 
fontosság, nagyság azon különös kifejezésének, melly mindenütt olly vele szü
letett sajátsága a’ főnemessségnek , mit utánozni semmiféle mesterséges erőkö- 
déssel nem lehet. Kezeinek átlátszó finom fehérsége szinte magas rangra mutat, 
valamint azon könnyű otthonosság is, mellyel magát a’ nagy bársony karszékbe 
veti, észre sem véve a’ pompát és fényt, melly őt minden oldalról környezi.

A’ szőke komornok követi őt ’s illedelmes hangon szól:
,A ’ borbély várakozik.4
„Jöhet,44 mond az uraság, könnyeden megsimítva állát, ’s a’ borbély be

lépett és munkához fogott.
Első pillanatra kissé különösnek tetszhetik talán , hogy illy főrangú ura

ság nem tulajdon cseléde által borotváltatja magát; de gondoljuk meg, hogy ez 
puszta szeszély lehet, vagy talán egyszersmind politicai nevezetesség ezen fő
nemes, és tudja, hogy a’ borbélyok fecsegők, minek aztán ő hasznát veheti, 
mert a’ mai politicában néha bizony nemcsak a’ tudományok mély tengeréből, 
hanem a’ napi események ’s titkocskák mocsárából is kell meríteni, ha az ellen
félt minden oldalról ’s minden fegyverrel zaklathatni kívánja a’ politica főiként 
bajnoka.

A’ borbély borotvál és ezer újdonságot fecseg, ’s mind a’ két működést 
gyorsan elvégezvén, illő tisztelettel távozik.

,A’ fodrász,44 szól ismét jelentve a’ fekete öltönyü komornok.
Az uraság igent bicezent, ’s a’ fodrász legújabb divat szerint fodrozza a' 

selyempuha dús hajnövényzetet, kétezer újdonság elmondása által iparkodván 
a’ főurat mulattatni, és ez eléggé igazolja a’ fónebbi állításunkat, hogy ezen 
főúr egyszersmind nevezetes politicus, ki a’ borbély és fodrász előadása által 
több újság olvasásától menti föl magát, és ez igen nagy nyereség az időre nézve.

„Várakozik valaki?44 szól a’ fodrász távozása után komornokához az ura
ság, és egy óriási tükör előtt megállapodik.

,Táray grófnő már fél óra óta itt van.44
„Ism ét?44
,Remy bárónő két kisasszonyával szinte akkor érkezett.4
„Hol vannak?44
,A’ kék szobában.4
„Egyéb senki?44
,Plunzen nagykereskedőné, Mirani énekesnő, Jambe tánezosnö, Gránát 

ezredesnő — —4
„E lég , elég ! Mennyi alkalmatlanság ismét !44
Már meg vagyunk győződve, hogy ezen főúr nemcsak nagy politicus, ha

nem egyszersmind igen nagy hatáskörrel biró hivatalnok, ’s azért ostromoltatik 
olly sok hölgy által, mert a’ mai világban leginkább csak hölgyek pártfogása 
által boldogulhatni. Lépjünk bármelly nagy befolyású egyéniség előteremébe, ’s 
mindenkor számos asszonysággal fogunk találkozni, kik valakit ajánlani jöttek.

Az ajtó csendesen megnyílik, ’s igen csinos lyánka lép be, díszesen öl
tözve, de mégis úgy, hogy minden tapasztalt szem azonnal fölismerheti benne 
a’ komornát, legpompásb díszkiadásban. A’ főúr mosolyg.

,A nagyságos asszony üzeni, hogy asztalon már a’ reggeli ,4 szól a’ kö
rn orna.

A ’ főúr arczárói a’ mosoly eltűnik, ’s ajkai e’ szókra nyílnak m eg:
„Nincs időm, sokan várakoznak már az előteremben, hozd szobámba reg

gelimet.44
A ’ mosoly e’ szóknál visszatér a’ főúr finom halványságú arczára, miket 

pillanatra gyönge pir fut keresztül.
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A ’ komorna távozik, a’ főúr pedig int komornokának, ki őt a’ benyílóba 
követi, hihetőleg azé rt, hogy felöltöztesse.

A’ képórák egyike a’ Marseillaiset harsogtatja, ’s a’ zöld madár berzen
kedik , mintha ismerné e’ hangokat, a’ majom pedig iszonyú torzképeket vág, 
mintha roszúl érezné magát. Lehet, hogy épen ezen zenemű hangzása közben 
megfenyíttetett, ’s azért hat rá  hallása most is kellemetlenül.

Ugyan ki lehet ezen kitűnő egyéniség? Hogy születésre ’s pénzre hatal
mas,  abban semmi kétségünk; de befolyásának minőségét a’ főnebbi zenemű 
hallása után nem merjük meghatározni. Vagy talán csak szeszély ez is? Meg
lehet, magas körökben illy szeszélyes ellenmondásokkal gyakran találkozhatni, 
és azért alkalmasint semmi további következtetést nem lehet e’ körülmények
ből vonnunk.

Csak már legalább nevét tudnék ezen kitűnő egyéniségnek, hogy nyájas 
olvasóink kíváncsiságának megfelelhetnénk; azonban, mihelyt szép látogatónőit 
elfogadja, bizonyára tüstint ezt is meg fogjuk tudni; meg vagyunk egyébiránt 
az előzmények után előre is győződve, hogy történeti hirességű neveink egyik 
legragyogóbbját fogjuk hallani.

De ime, a’ főúr kilép a’ benyílóból, méltóságának teljes önérzetében ’s 
egészen fekete öltözetben. Mellén nagybecsű gyémánttő tartja össze a’ nyakken
dőt,  ’s ujjain egy nagy gyémánt ’s több kisebb, szinte becses gyűrű ragyog. J á 
rása biztos és könnyű, ’s minden mozdulata úrias. Most futó pillantást vett a’ 
nagy tükrök egyikébe ’s csönget.

Az előbbi komornok belép.
,,Táray grófnőt,“ szól könnyeden a’ főúr, mi eléggé tanúsítja, hogy leg

inkább csak a’ legmagasabb körökből szokott látogatásokat kapni.
,Ig en , viszonzá a’ komornok, de a’ nevelő úr sürgetően kívánna szólam.4
„Most nem érkezem.“
,Az új frenczia nevelőné is itt van.4
„Ah, az öreg Vinaigre kisasszony, csak nőmhez menjen, az majd végez

vele.“
,Tehát a’ baromorvost is elutasítom.4
„A ’ baromorvost? A’ világért sem ; az m ás, az igen sürgetés. Szegény 

Koko igen kedvetlen. Csak jöjjön hamar.44
A ’ baromorvos belép.
„A h édes orvos ú r , nézze meg majmomat, úgy tetszik, mintha szomorú 

volna.“
A’ komornok belép, ’s kissé aggályos hangon szól:
,Táray grófnő nyugtalankodik.4
„Ah m indjárt, mindjárt! Szóljon előbb édes orvos ú r , nincs veszélyben 

majmom ?“
A ’ baromorvos gondosan megvizsgálja a’ majmot ’s fejét rázza.
„Kedves orvos ú r , segítsen a’ kedves állaton, ne kíméljen semmit, min

den áldozatra kész vagyok.44
A ’ baromorvos mosolyga és reményt nyujta a’ kedves állat megtartásá

hoz , de egyszersmind m ondá, hogy eleinte naponként három látogatást is kei
lend nála tennie. A ’ főúr barátságosan szoritá meg kezét ’s igéré, hogy kocsi
já t érte fogja küldeni. A ’ baromorvos távozott, ’s a’ szőke komornok végre meg- 
nyitá a ’ fényes terem ragyogó kettős ajtaját.

T áray grófnő, csodaszép ’s méltóságos termetű úrhölgy, könnyű léptekkel 
belebegett ’s finom mosolylyal illyeténképen szóla:

„Ej, ej, édes Fingerhut mester, ugyancsak megvárakoztatott. Jaj önnek, 
ha ma este tiz órára új bálruhát nem képes számomra előteremteni.“ — —

ügy van, egy pesti hölgyszabó teremében voltunk, ki rendkivül harag-
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szik a’ zsidó mesteremberekre, mivel azok nem olly fényűzők, mint ő , ’s annál 
fogva sokkal olcsóbban dolgoznak. NAGY IGNÁCZ.

KÜLFÖLDI TÁRSASÉLET.
BÉCS, 1848. nyárelő 8-kán. Egymást érik városunkban a’ tartományi 

városok üdvözlő küldöttségei. Leirhatatlan lelkesedéssel fogadtatnak az itteni 
tanuló ifjúságtól ’s nemzetőrségtől. Linz, Olmücz, Brünn, Salzburg nyíltan be
vallók, bogy a’ reactionális párt bérszolgái által félre voltak vezetve........... ’s
most, miután felvílágosodtak a’ dolog mibenlétéről, teljes részvétüket nyilvání
tók a’ május 15-iki ’s 26-iki események iránt. Mit eddig gyanítottunk, most 
tényleg bizonyult be, hogy aljas hazugságokkal akarták a’ nép józan gondol
kozását tévútra vezetni. E ’ szennyes foglalkozásban legfőbb szereplők voltak a’ 
papok. Szentségtelen ajkaik gyűlöletet hirdettek a’ szeretet istene nevében. Ál
hírekkel akarták reactióra bírni a’ népet. Salzburgban szószékekről keresztes 
hadat hirdettek. Bécset haramiák ’s banditafőnökök rémtanyája gyanánt rajzol
ták. Most önszemével győződik meg a’ tartományi lakosság a’ szétterjedt hír 
alaptalanságáról. Nem hisz ezentúl papjának, ha maga szent Pál apostol szól 
is belőle. H a valamit hall, rögtön Bécsbe jő, fölkeresi az Aulát, vagy az ideigle
nes kormányzatba befolyó választmányt . . . .  ’s ezek válasza szerint irányozza 
magát. Nevezetes volt a’ felső-ausztriai tisztviselők küldöttsége, kik ígéretet te t
tek a’ választmánynak, hogyha az újonnan alakulandó kormánytestületnél al
kalmazást nyernek, akkor kilépnek a’ reactio szolgálatából, ’s megszűnnek agi
tálni a’ szabadabb mozgalmak ellen. Ezt nevezem aztán s z e n n y e s  ő s z i n t e 
s é g n e k ,  mikor valaki csak azért vallja be eddigi aljasságát, hogy az előidé
zendő félelemmel önzését kielégítéssé. A ’ választmány is meg volt lepetve e’
különös nyilatkozat á l ta l ................’s a’ reactiótól elállást hidegen helyeselte a’
a’ nélkül, hogy a’ szennyes lelkű követelők hivatalba juthatását biztosította 
volna. Nem is olly könnyen megy az a’ hivatalba ju thatás, különösen ollyan 
embereknél, kiknek akarata jellem helyett political viszony változatoktól igaz- 
gattatik . . . .  ’s úgy nyilatkozik, a’ mint a’ körülmények önérdekre fölhasz- 
nálhatása parancsolja.

Múlt napokban a’ munkások egy kis ribilliót csináltak, ’s demonstráltak 
a’ kormánynak hadfögadási modora ellen. Az itteni ministerium látta , hogy a’ 
munkások rendkívüli száma fölülbaladja munkaadhatási erejét; ’s mindent el
követett, hogy a’ nyugalom helyreálltával szükségtelenné lett dolgozó osztályt 
eltávolíthassa. Czélja kivitelére legalkalmasabbnak tartotta a’ toborzást, mint 
a’ mi által egyúttal az Olaszhonban küzdő sereg számerejét is növelheti. A ’ dol
gozóknak azonban semmi kedvük nem volt a’ katonaság közé soroztatáshoz, ’s 
rögtön összehívott gyűlésükben elhatározók, hogy a’ legelsőt, ki közülök belép 
az önkénytes seregbe, ’s ezáltal önosztálya gyengítéséhez távozásával segédke
zet nyújt, agyonverendik. A ’ toborzati fabódékat e’ fenyegetés következtében 
mind a’ G lacit, mind a’ Getreidemarktot katonaság ’s nemzetőrség övezte kö
rül. Benn a’ bódéban pedig hadnagy uram Írószerekkel fölkészülve sörös hordó 
’s poharak között várta a’ jó szerencsét . . . .  ’s reményiette, hogy a’ leitatandó 
munkások fogadásukat felejtve, egymásután csapnak föl önkényteseknek. Ro- 
szúl számított. Azon munkások, kik a’ 26-iki forradalomban szentnek tartot
ták a’ vagyont ’s más tulajdonához nyúlni szentségtörésnek tartották, éreztek 
magukban most is annyi erőt, hogy a’ szeszes ital vágyót, fogadásuk szentül 
megtarthatásának képesek voltak föláldozni. Hullámzó csoportozatokban gyűlt 
mindenfelül a’ fabódék mellé. Két ,  vidékről jö tt dolgos besorzása föllépésre 
bírta, neki rohant a’ bódénak . . . .  a’ hadnagynak egész lovagiassággal tudtára 
adta, hogy vonuljon e l, mert itt a’ conscriptióból semmi sem lesz . , , , a* ka*
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tonák ’s nemzetőrök eltisztultak, — minden poharat széttörtek, a’ sörös hor
dót darabokra zúzták, ’s az oldalfalaitól megfosztott bódé deszkaszálaival dia- 
dalmasan jártak  szerteszét a’ városban. Szent volt előttük most is a’ vagyon... 
’s lépésüket mindenütt mérsékletesség vezérletté.

Nálunk a’ szerzetesek igen derék fiuk. Á tlátják, hogy rájuk a’ státusnak 
szüksége nincs, ’s hogy haszon vehető tagokká képezhessék magukat . . . .  egy
másután lépnek ki a’ Scót, Benedek, ’s tudja isten, még miféle obscurus rendek
ből. Megjegyzésre méltó az is, hogy ők a’ legszabadabb elvúek. Úgy megének- 
lik a’ „AYas macht der Herr P apa“ czimű Studentenliedet, hogy csak úgy re
megnek bele a’ belvárosnak régi világbóli fekete óriás épületei. Sajnálják, hogy 
a’ főérsek eltávozott, szeretnének neki egy kilépésüket tudató bájos macska
zenét adni. Különös passiójuk v an , ki nem lépett társaikat infestálják úton út
félen, ’s nem nyugosznak addig, míg vagy ki nem lépnek, vagy mind meg
nem szöknek Bécsből. Nyilatkozataik hatalmasan világosítják a’ n ép e t..............
’s merész fólléptükkel k iv ív ták , hogy a’ b o l d o g  e m l é k e z e t ű  r e 
v e r e n d á k ,  v ö r ö s  ö v é k ,  ü t ö t t  k a l a p o k  u t c z á i n k -  
r ó l  s z e r e n c s é s e n  e l t ű n t e k .  Azóta tisztább még a’ levegő i s . . .  
a’ gondolat szabadabb, a’ meggyőződés hatásköre nagyobb, — a’ vakhit kevés 
embert hajt té rd re , — a’ kő- és fametszvények senkit sem tesznek kalapemel
gető géppé. Önhitében találja fel mindenki istenét . . .  ’s a’ vallás tökélypont
já t mindenkinél a’ fólvilágosodás mértéke határozza meg.

Szerzetesekről szólva, nem hagyhatom szó nélkül a’Pazmanitákat. Mit csi
nálunk ezekkel? .. Csaknem mind becsületes, tős-gyökeres magyar fiuk. . .  az ala
pitó Pázmán szelleme egyikben sem vert gyökeret. Sajnálom őket annak a’ rend
nek, mellynek bilincsében a’ felvilágosodott kor daczára sínlenek. A’ lelki rab
ságból ki kell őket szabadítani. Legyenek önkénytesekké, legalább megszaba
dulnak az élő halottak köréből ’s hazájuknak is használnak.

Néhány munkások neki estek a’ P ráter pusztításának, ’s annak fődíszét, 
a’ fákat, irtani kezdették. Alig tudatta ezt a’ választmány a’ munkásokkal, rög
tön b e c s ü l e t t ö r v é n y s z é k e t  állítottak fel azok maguk között. 
Örökét tart e’ törvényszék a’ Práterben, ’s azokat, kiket elfognak, kitörlik a’ 
munkások osztályából, ’s mint becstelent átadják a’ büntető törvényszéknek. 
Nem hajolhatunk-e meg tisztelettel a’ munkások becsületérzése előtt ? . . . .

Az itteni egyetemből 6 7 tanuló indult meg Eisenach felé, hogy ott a’ 1/ pcsei 
tanulókkal egyesülve, nagyobb tömegben mehessenek W arburg felé, hol az 
összes német tanuló ifjúság úgynevezett „Burschen-Fest“tel ünneplendi m g a’ 
kivívott szabadság diadalát. 1817 óta nem tarthattak illy szabadság-ünnepet, 
mert akkori szabad nyilatkozataik felett Aachenből dörgött kárhoztató ítélet a’ 
tartásnak vágyát is kioltá a’ tanulók között. F üster, cath. pap ’s egyetemi ta 
nár megáldá a’ távozókat . . . azon nyílt vallástétellel, hogy ő a’ legelső cath. 
pap, ki a’ szabadság létesíthetése végett W artburgba ment tanulókat megál
dotta. (A ’ bibliát itt fordított Luther tiszteletére tartják W artburgban a’ sza
badságünnepet.)

Magyart is szerettek volna vinni magukkal a’ tanulók , de fájdalom! egy 
sem találkozott, ki az ünnepélyem jelenlétért valamit áldozni hajlandó lett 
volna.

A ’ munkások petitiót készíttettek, mellyben az ausztriai seregeknek 
Olaszországból ’s Galicziábóli visszahozatalát, Olaszhon függetlenülésének el
ismerését, Lengyelország visszaállítása mellett az osztrák kormány részérőli 
erélyes föllépést akartak sürgölni a’ jogtalanul elnyomott emberi ’s nemzeti sza
badság érdekében. Kérelmüktől elállásra csak az Aulának ’s választmánynak 
többszöri fölhívása által birattak. Szép vonás a’ munkások történetében, hogy 
az általános szabadságért lelkesülni tudnak, de hogy politice okos volna, azt 
kereken tagadom. Olaszhon legyen szabad, ezt kívánom én i s ..............de Len-
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gyelhon visszaállításától borzadok, bár eddig ezt nálam senki hőbben nem pár
tolta. Lengyelhon megszűnt azon nemes nemzet hazája lenni , melly az orosz- 
osztrák-porosz önkény ellen küzdésével felkölté maga iránt Európa rokonszen- 
vét. Kosciuskó vitéz seregének szelleme kihalt, a’ lengyel nép önző szlávok 
kegyét vadássza, ’s a’ szabadságot eltiporni akaró orosz tervezetek előharczo- 
sává lett. A’ függetlenség harczában rászámolni nem lehet. V i s s z a é l  1- 
h a t á s á n a k  v é g  r e m é n y e  a’ s z a b a d  n e m z e t e k  r é s z 
v é t é n  n y u g o d o t t ,  ’s e’ r é s z v é t e t  m e g g y i l k o l t a  a’ 
s z o l g a i  i r á n y z a t ú  p r á g a i  c o n g r e s s e n  m e g j e l e -  
nése által. Önmagának gyilkosává le tt, ’s most már hiszem én i s , hogy mit 
Kosciuskó mondott, az valóság, ’s v é g e  v a n  L e n g y e l o r s z á g 
n a k .  Enyészete könnyelműségében rejlik, — föltámadása óriási csatavesztése 
leend a’ szabadságnak. Irányzatunk felett kárhoztatólag nyilatkoznak, ’s így 
nincs okunk pártfogolásukra, mert önkigyónkat melengetnénk föl. Védik ezek 
a’ horvát mozgalmakat egytől egyig (a’ kik t. i. itt vannak Bécsben), ’s daczo- 
san mondják ki reményüket, hogy Magyarországban a d d i g  n e m  l e s z  
b é k e ,  m í g  a’ z s a r n o k  m a g y a r o k  e l  n e m  n y o m a t 
n a k  a’ t ú l s ú l y ú  s z l á v o k  á l t a l .  Illy nyilatkozatok megérdem
lik , hogy általunk a’ lengyelek ne pártfogoltassanak, mert védő barát helyett 
ellenségünket támasztanék fel. Az 1830-iki nyilatkozatokat szinte szlávok által 
tett protestatiónak ta rtják , ’s azt hiszik, hogy a’ magyar nemesség ellensze
gülése gátlá tettleges fölkelésüket. — Kezdetben azt hittem, hogy az itteni len
gyelek Gay által vannak félrevezetve, de a’ prágai jelenetek ’s Frankfurtban 
tett nyilatkozatok azon szomorú meggyőződést érlelék valósággá, hogy Len
gyelország orosz önkény áldozatává lett. Öntudatlanúl áldozta föl magát. Jö 
vője csak akkor lehet, ha tévedését belátva, megragadja a’ szabadság zászló
já t ,  ’s mint az európai civilisatio előbajnoka, őseihez méltó elszántsággal har
czol az absolutismus jeges szörnyetege ellen.

Furcsán vannak a’ szlávok prágai congressusukkal is. Az illyrek és cse
hek nem értették meg egymást, ’s csaknem véres összeütközésekre került a’ 
dolog a’ fölött, hogy mellyik legyen a’ diplomaticai nyelv. Utóbb is, hogy egy
mást kölcsönösen megérthessék, németül kezdtek tanácskozni. Látni lehet eb
ből, hogy a’ jövő osztrák hongyülésnek nem lehet semmit tartani a’szláv nyelv
nek diplomaticai rangra emeltetésétől.

A ’ prágai tanulók is ébredni kezdenek. Átlátják, hogy a’ szláv nemzeti
ség köpönyege alatt az orosz absolutismus szörnye rejlik. Futó hírek szerint 
erélyesen tiltakoztak a’ cseh ministerium ellen, s kevés ideig tartó küzdés után 
gróf Thunt ’s herczeg Lazanszkyt fosrva vitték az egyetembe. E ’ hír azonban 
még valósulásra vár.

A ’ katonaságnál fólébredt önérzet rábírta a’ hadügyministeriumot a’ bot
büntetés eltörlésére. Erőtlen eszköze is volt az a’ rend fentartásának. Bottal 
csak szolgalelkü csoportot lehet képezni, de hontvédő lelkes hadfiakat soha. A ’ 
csapatás nem egyéb a’ becsületérzés mesterséges legyilkolásánál; ’s azoktól, kik
nél becsületérzés nincs, nem várhatni lelkesedést a’ csatamezőn sem. Korunk 
szelleme megkívánja, hogy tiszteljük a’ katonában is az embert. Azok, kik a’ 
hazát védik, jogosan kívánhatják, hogy ne legyenek vak eszközei néhány föl- 
bojtozott tisztecskék szeszélyeinek, — jogosan kívánhatják, hogy ha hibáztak, 
bot helyett erkölcsileg hassanak jobb érzelmeikre. Bottal megjobbulás helyett 
bosszúvá fajuló elkeseredést idézünk elő, melly, ha alkalom adódik, rémitőn bo- 
szúlja meg magát.

Insbruck sehogy sem tud kibontakozni a’ ránehezült középkori sötétség
ből. Ügyelnek az odavaló ligóriánusok, hogy valamikép szabad eszmék ne terjed
jenek közöttük. Reverendájukkal kötik be a’ nép szemét, ha az örök igazság 
szellemsugara közeleg. Valódi jezsuitái szónoklatokat tartanak a bécsi eretne-
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kék ellen. Elhitetik a’ néppel, hogy a’ legközelebbi mozgalmak által az 
e g y e d ü l  i d v e z i t ő  ( ? ! ? )  a n y a s z e n t e g y h á z  v e s z é 
l y e z t e t v e  v a n .  Mutatják Lucifer és Belzebubot, a’ mint kecskeszarvú 
’s szamárlábú ördögökkel gyujtatják a’ bécsi tanulók alatt a’pokolnak kénköves 
tüzét. ’S a’ nép vakon hisz mindent. Szent áhitattal arczra borúi ’s tördeli az 
Ave Mariát. Szinte hallatja vele a’ megtestesült képzelet, hogy elkezdődött már 
a’ s i r á s ,  j a j g a t á s  ’s f o g a k n a k  c s i k o r g a t á s a .  Borzad 
minden szabadelvűségtöl. Keresztet hány magára, ha az alkotmányt említi va
laki. Sajtószabadságról tudni sem akar. A ’ népfenséget eretnekségnek tartja. 
Hiszek egy istent ’s Üdvözletét m ond, ha Bécs eszébe jut. ’S a’ szegény meg- 
rablott ligóriánusokhoz imádkozni megy, tanul tőlük üdvösséges sötét eszméket 
Pénzéért visszavezetik a’ középkor boldog együgyűségébe. I tt aztán bizton lehet 
a’ camarilla. Nem bántják i t t , ha minden polgárt felakaszt is. Hisznek ezek, 
ha nem látnak is. B o l d o g o k  i s  s z e g é n y e k ,  m e r t  e g y ü -  
g y ű s é g ü k b e n  ö v é k  a’ m e n n y e k  o r s z á g a .  Nem is lehet 
ezt tagadni, mert m i n d e n k i t  ö n h i t e  ü d v ö z í t .

A ’ pápa levélírásig alázta magát. Fölszólítja benne atyailag Ferdinand 
d o t, hogy az olaszhoni háborút szakassza félbe, mert folytatása által csak atyai 
szivét keseríti. (Nagyon keserű folytatás lehet.) Különben szokott hajlandósá
gával Rómában marad mint IX . Pius. (Jobb volna, ha újj hajlandósággal ma
radna ...........azok a’ V II. Gergely-féle hajlandóságok egy kissé visszataszítók).
— E ’ levelet is inkább önzés, mint az olasz függetlenség szeretete Írathatta. 
Szeretne fejévé lenni Olaszhonnak. De kedves Pius uram , nem olly könnyen 
megy ám az ! Olaszhon áldozott anny it, mennyi megérdemli azt, hogy köztár
sasággá lehessen. őrizkedik a’ fejedelmektől, kik csupa félreértésből agyonlö
vetik a’ népet. A ’ nápolyi vérfürdő jókor felnyitotta szemét. Utálja az uralko
dót , ha hármas süvege van is. Szabadságát v é r é v e l  v á l t j a  m e g .  
’s k ö n n y e l m ű e n  n e m  f o g j a  e l a d n i .  Vallásossága nem jo
gosítja fel szabadsága elárulására. Sokkal okosabb Berlinnél, ’s ha egyszer már 
vér folyt, köztársaság alapjáúl használja az elhullott áldozatok emlékét. — De 
még annak a’ nápolyi királynak a’ bőrében sem szeretnék ám lenni. Lenyomott 
népének elöbb-utóbb okvetlenül győzni kell. Mostani gúnykaczaját fölkelő né
pének diadalorditása némítandja el. A ’ f ü g g e t l e n s é g  i s t e n é r e  
m o n d o m ,  h o g y  N á p o l y  g a z l e l k ű  f e j e d e l m é n e k  
m e g m e n e k ü l n i  n e m  s z a b a d .  A’ legyilkolt ezrek vére királyi 
áldozatot követel. Nem hiszek a’ gondviselésben sem , ha e’ szörny meg nem 
kóstolja az ártatlan X IV . Lajosnak keserű kenyerét. S é r t h e t l e n  f e l 
s é g e t  n e m  i s m e r e k  o t t ,  h o l  a’ m e g d ö n t ö t t  n é p f e l -  
s é g  b a j n o k a i n a k  Á b e l i  v é r e  b o s s z ú é r t  k i á l t  a z
é g r e .  El kell itt hallgatni a’ könyörület szavának i s ...........mert nem ember,
nem is álfeit, hanem a’ b a r m o k  l e g v a d a b b i k a  á l l a n d  v é r 
p a d  o n. Illyenkoí az emberi érzést a’ fólviharzott bosszú lángteremében te
metem. Várom ,i4? jbvűt, ’s i m á d k o z o m  a’ s o r s  i s t e n é h e z ,  
h o g y  k o n d u l j o n  m i n é l  e l é b b  a’ b o s s z ú  r é m e s  ó r á *  
j a. Elhat ennek hangja majd más országokba i s .............. ’s a’ fejedelmek kör
nyezői is megtanulnak emberekké lenni.

P A P  GÁBOR.
Folyt, következik.)
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Junius 25. 184$.é r t e s í t ő . ___
E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s

1848-iki második félévi folyamára.
Az előfizetési dijak változatlanul az eddigiek maradnak, u. m. Budapesten házhoz 
hordással 5 ft, postán küldve 6 frt pengőben. — Előfizethetni Pesten szabad 
sajtó-utczai 583-ik számú szabadsajtóudvarban földszint (a’ Pesti Hirlap kiadó 

hivatalában) és minden postahivatalnál.

Az Életképek kiadó-hivatala.

EREDETI KIADÁS!

Á ra folio-alakban 48 kr. p. p. 
99 nagy 8-adrétben 2 4  „ „

Szükségesnek tartjuk kinyilatkoztatni, hogy nekünk minister- 
elnöki rendeletnél fogva az ez országgyűlésen hozott törvényczikkeknek 
eredeti kézirat utáni kinyomatásamegengedtetvén, minden általunk  
kiadott ’s hitelesített példányok a ’ czim lapon a9 fennebbi 
czim errel ’s alulirt firm ánkkal vannak ellátva.

Az országgyűlési iratok kiadóhivatala Pozsonbao
Pesten kaphatók ezen törvényczikkek eredeti kiadása szabadsajté- 

utczában szabadsajtó-udvar

Länderer és Heckenastnál.



NÉHÁNY SZÓ A’ NEVELÉS ÜGYÉBEN.
U.

Magánnevelésröl.

IN incs a’ földnek szánandóbb teremtménye az eltévelyltett embernél.
Ez önvétke nélkül, mások hanyagsága vagy rósz akaratának áldo

zata. Nem lévén iránya, vagy ha igen, legfölebb ferde iránya: örökké 
csalódásokba bukkanik.

A’ csalódások az emberi élet sziklái, mellyeknek vajmi számtalan el- 
tévelyitett ember esik martalékul.

Boldogok, kik a’ sorstól olly kedélylyel áldatnak meg, hogy ama 
sziklákhozi csapódásaik után mindannyiszor ihletetlenül ’s könnyű szív
vel vánszoroghatnak fel ’s szeszélyesen összeüthetik bokáikat.

Boldogok, bár öntudatlanul; boldogok — bogy úgy szóljak — 
ösztönből.

Ezeket az élet ki nem forgatja kerékvágásukból, bár rendesen ők 
sem igen forgatnak ki mást. . . .

Ámde vajmi szerencsétlenek, kiknek kedélye hasonló a’ viaszhoz, 
melly a’ külérintéseket magába fogadja! Ezek némellyikét hajótöréseik
ben szenvedett fájdalmaik kétségbeejtik, kik aztán megátkozzák születé- 
söket, a’ sorsot, az életet, meg magát a’ teremtőt . . .  ’s iszonyú kínok 
közt végezik éltöket. Némellyikét elkeseritik ; ’s mert fájdalmaikat nem 
felejthetik : az élet viharait úgy, mint hiú élveit lassankint meg kezdik 
utálni, vetni, ’s óvakodók- és tapasztalatdúsakká válnak — — a’ sir szék
iénél. És ebből aztán mi a’ nyereség ? Az, hogy — miután a’ boldog élet 
az együgyüek osztályrésze e’ földön — örömestebb átélnék még egyszer 
szenvedéseiket, hogysem e’ boldog életet.

Kötelessége tehát a’ nevelésnek, az embereket úgy f o r m á i u l ,  
hogy ügyes hajósként minél gyérebben vettethessenek az élet tengerének 
szikláira.

51
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Minden szülőnek főkép ezt kell gyermeke nevelésénél szem előtt 
tartania. ’S innen, nem pedig a’ kárhozatos hiusködásból, — mint eddig 
nálunk többnyire — kell kiindulniok azoknak , kiknek a’ szerencse, jó 
kedvéből tehetséget adott gyermekeiket a’ maguk oldala mellett mások 
által neveltethetni. —

Hazánkban az úgynevezett aristocratia tehetősbjei nagyobb részint 
elvonták gyermekeit a’ köziskoláktól, mellyek eddig — igazat szólva — 
elég siralmas állapotban is tengődtek. ’S a’ helyett, hogy a’ tanodák javí
tására fordították volna figyelmüket vagy közremunkálásukat: (némellyek 
aristocraticus dölyfből, nehogy gyermekeik a’ népéivel érintkezésbe jője- 
nek) nyakon fogtak egy szegény, különben nem drágás (és ez a’ fő!) 
fiatal embert, ki ez által az éhhaláltól látá magát megmentve, — ’s Phidias 
művészetére szoriták. Gondoltak is vele, váljon a’ mester keze méltó-e 
az anyagra!

’S épen mivel nem gondoltak : a’ nevelőkkel többnyire mint szol
gáikkal bántak, kulcsár- ’s ispánul stb. is használván azokat.

Láttam nevelőket, kiknek tisztök csak abban állt, a’ gyermekeket 
a’ mama parancsára ide ’s tova kisérni. Ebédnél az asztal végét őrizni, 
hol a’ nevök: „hallgass!“

Olly nevelőket, kiknek főkötelességök volt a’ papával vadászatra sé
tálni, asztalt teriteni stb.

Ismét másokat, kik a’ mamának conventiós társalgóik valának.
Láttam ollyakat is, kiknek a’ nÖvendékekkeli látogatásoknál az elő

szoba volt a’ szentek szentélye; ’s kik dicsőségüknek tarthaták, ha egy 
nagyságos kezet — bármilly t i s z t á t a l a n  lett légyen is az — 
tisztelet helyett kötelességből megcsókolhattak, stb. stb.

Képzelhetni, hogy a’ nevelőkkeli illy bánásmódnak, milly üdvös 
gyümölcsei lehetnek, annyival inkább, mivel a’ gyermekek leginkább szü
lőik példáján okulván, megszokják nevelőiket alattvalóiknak, béreseiknek 
tekinteni.

így volt ez eddig, ’s fájdalom! így var még most is.
Nem tagadom, voltak és vannak e’tárg ml is, mint majd mindenütt} 

kivételek.
Vannak szülők, kiknek nem puszta hiúság vezérli tettüket, azaz: 

kiknek szivökön fekszik gyermekeik dó sorsa. Ámde ezek közt is 
vajmi kicsiny azoknak száma, k i k k é  v : k  gyermekeiket bizonyos irány
ban vezetni vagy vezettetni, sőt rnk. ómon apró, nagy és fontos körülmé
nyeket csak megítélni is, mellyeken a’ nevelő keresztül hurczolta cse
metéjüket.

Honnan és miért van mindez ? előbbi czikkemben *) ügyekeztem, 
habár általánosságban is kifejteni.

Hogy e’ bajon segítve legyen, ’s hogy ti, kik fiaitok nevelését idegen 
kezekre bízzátok, ezen örökigazságnak: ,,A’ nevelés hivatása az ember

*) Lásd „Életképek“ folyó félévi 20. sz.
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másod teremtése“ üdvös eredményt szerezhessetek: először is „szülői jo
gotok legfontosabb részét ruházzátok át a’ nevelőre.“ Ot, bármi sorsú 
legyen, le ne nézzétek, mert akkor gyermekeiteket vetitek meg. Hozzá, 
mint családotok jóltevőjéhez, tisztelet- és szeretettel viseltessetek, hogy 
a’ növendék szeretete el ne raboltassék tőle. Tetteiben a’ rá bizott kis 
polgárok előtt ne gáncsoskodjatok, nehogy ezeket rontsátok meg. Ha 
valamit elvetek ellen tesz, kérjetek tőle felvilágositást ; mert meglehet, ti 
vélekedtek balul, ti sem leven csalhatatlanok. Különben is kötelességtek, 
vele folytonos szellemi érintkezésben állani, hogy mind az ő nézetei és 
tettei nyíltan álljanak előttetek, mind ti, kik gyermekeiteket legjobban 
ismerhetitek, ezeknek árnyoldalaira figyelmeztessétek őt, ’s módokról ta
nácskozhassatok a’ gyomok kiirtására, — kötelességtek, mondom, mert 
csak így lehet üdvös az emberi társaság leendő tagjának nevelése. A ’ 
kölcsönös eszmecsere mindent kifejt, ’s egymás nézeteit is tisztítja, szi
lárdítja, uj eszmékre vezérel, vagy a’ hol nincs, elveket teremt............

Nem mondom, hogy a’ nevelők mind megérdemlik e’ bánásmódot. 
Isten őrizzen a’ hazug beszédtől. Közülök sokan még nevelői czimöket 
is csak bitorolják.

Fönebbi szavaim szigorúan tiltják is az alkalmatlan, éhenkórászó, 
pimasz, durva, következetlen vagy pedant emberek körötökben nevelőkül 
megszenvedését; mert ezek megmételyezik magzataitokat.

Az illyenek nem képesek a’ szülők elé állítottam szabály kölcsönös 
viszonzására. Erre pedig mulhatlanul szükség van.

A’ nevelőnek emberszerető, főleg gyermekbarátnak, becsületes, jám
bor, minden nehéz ’s gonosz indulattól ment, vagy legalább magán ural
kodni tudó férfiúnak kell lennie, ki nem önmaga kényelmét, mulatságát 
vadássza, hanem kinek egész élete növendéke életébe olvad föl; „ki a’ 
gyermek ártatlan kedvét semmiben sem szegi, örömáradozásit nemcsak 
nem rontja, hanem részvételével még inkább édesiti, szemfüles kérdéseire 
nem vállvonitással, nem tilalmazó pirongatással“ vagy épen mendicas- 
vitzekkel felel, hanem mohó vágygyal lesi az illy alkalmakat, hogy ezen 
utón, mellyen át legbiztosabban ’s maradandóbban hathatni a’ lélekre, a’ 
gyermek önkényt nyilatkozó tudásvágyát kielégítse ’s ismeretvilágát ter
jessze; — ki e’ mellett nem mulasztja el, sőt irány-eszközének tartja, 
társalgás vagy oktatás közben a’ növendék tudásvágyát folytonos éber
ségben tartani; ki nem szabja magát idő-, tér- és körülményekhez, hanem 
mindenütt sarkában van a’ gyermeknek, nem pedig ez az övének, — ’s 
azt játékában úgy, mint komoly foglalkozásiban vizsgáló figyelemmel ki
séri — nem hogy a’ gyermeknek baja ne történjék, hanem hogy annak 
lelkületét, melly a’ tartózkodás nélküli ’s minden mást feledtető perczek- 
ben legtermészetesb alakjában mutatkozik, valódiságában kiismerje.

A’ nevelőnek nemcsak Írott könyvekhez kell ragaszkodnia ; ott a’ 
természet nagy könyve, az élet, a’ mindenség: ezekből merítse az élet 
vizét, mellyel növendékét táplálja. „Mindent, mi a’ házban, a’ házon 
kívül, a’ mezőn — szóval: a’ természetben, merre csak növendéke anyagi
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lépteit vezérli, előtűnik, mutogasson meg; azok nevére, tulajdonságira, 
készitésök módjára — mennyire kis eszével a’ gyermek fólérheti — figyel
meztesse ’s így gyújtsa meg benne a’ többet tudni vágyást.“

Mindezek mellett szükség tekintetbe vennie — valamint a’ szülőknek 
is, kiknek a’ nevelővel összeműködniök kell — Kniggenek ezen intését; 
„Mindenkor igazság uralkodjék a’ te beszédedben, ’s hozzájok (a’ gyer
mekekhez) való magad viselésében; bocsátkozzál le hozzájok (de ne úgy, 
hogy nevetségessé tedd magadat előttük), ’s oily szókkal beszélj velők, 
mellyeket megérthetnek ! Ne kötekedjél velők, ne faggasd őket, mint né- 
mellyek szoktak ! ez az ő erkölcsüknek árt.“ (Az emberekkeli társalko- 
dásról. II. köt. 16. 1.) . . .

Illy nevelő, az igaz, ha van is, nagy ritkaság, ’s több a’ charlatan, 
kiknek a’ világ mégis hisz — mint a’ valódi.

Azért, szülék 1 ha gyermekeitek sorsát sziveiteken hordjátok, ne hó
doljatok v a k o n  mások tanácsának; mert az emberek szájának, mint a’ 
flótának, sokféle hangot adható b i l l e n t y ű i  vannak. Ne induljatok 
v a k o n  a’ hír u tán ; mert lehet valaki a’ legjobb elméleti nevelő a’ nél
kül, hogy g y a k o r l a t b a n  károtokra ne válna.

Látjátok, én a’ nevelésről Írogatok. ’S lehet, akad közietek olly pol
gártárs vagy társnő, ki nézeteimet helyeseknek találja. Ámde azért ször
nyű balul cselekednék, ha szavaimnak hitelt adva, gyakorlati nevelésem
nek feltétlenül hódolna.

Rostáljátok meg tehát az egyént, kire, mint nevelőre, szemeiteket 
vetitek; és ki rostátokon átesik, minden, netalán álgyöngédséget, melly 
ez esetben borzasztó következményeket vonhatna maga után, félre téve, 

h’galom és haladék nélkül utasítsátok ki körötökből. Ki pedig rostátokat 
kiállja, az iránt semmi áldozat se legyen nagy előttetek; mert benne olly 
kincset birtok, melly a’ világ minden kincse közt legdúsabban kamatoz.

Sokan a’ nevelők tekintetében — mint hiúságuk vagy gazdálkodási 
elvük változékonysága hozza magával — majd drágább, majd olcsóbb fajta 
után halásznak.

Istenre ’s gyermekeitek üdvére kérlek, kényszerítlek, kedves hazám
fiái! gondoljátok meg, hogy a’ nevelőt nem lehet, nem szabad fényüzési 
czikkuek tekinteni. Ha minden másban a’ hiúság intését követitek is, 
legalább a’ neveltetésnél dugjátok be szirén hangjai előtt füleiteket. ’S 
ha a’ sors változékonysága az előbbinél szigorúbb gazdálkodást tesz szük
ségessé; ne essék a’ nevelő annak áldozatául, mert akkor — lehet — 
gyermekeitek lelki kincseit raboljátok meg.

Előbb fosszátok meg magatokat úgynevezett ékszereitektől, mellyek 
bálványozása négeri kiskorúság- és gyermekességre m utat; sőt előbb vál
jatok meg mindentől, mi éltetek fentartásában ’s körülményeiben nem 
nélkülözhetlen, mint az üdvösen hatni tudó nevelőtől. . . .

Es ezen hatás megítélésében ne a’ növendékek sokat tudása legyen 
iránytűtök; mert a’ legroszabb nevelőnek legjobban tudnak szájkóskodni 
növendékei.
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Ne kívánjátok szívvéreiteket tudománynyal mielőbb tele tömétni. 
„Sokat a’ szekér sem bir el,“ mondja a’ közmondás, gyomor sem emészt 
meg, annyival kevésbbé a’ gyermekképzelet; ba pedig ez kimerül: meg
szűnik combinálni és mindent összezavar.

Ideje is volna már, hogy mindenki kiábránduljon azon káros balhie
delemből , mintha az amollyan nyakrafőrei könyvnélkülöztetés, iskolai 
nyelven: magolás élesitné az észt ’s fejtené az értelmi tehetséget.

Főigyekezetetek, valamint a’ nevelőé, oda legyen irányulva, hogy 
gyermekeitekben a’ h o n f i a s  é r z e l e m  vezérfonalán az itélőtehet- 
ség, azaz: a’ j ó z a n  é s z  minélelőbb tisztára fejlődjék. Többet hasz
náltok így, mint ha a’ világ minden tudományát fejeikbe disputálnátok; 
mert így a’ gyermek mielőbb öntudatra vergődvén ’s ekkor már tudni fogván, 
mi a’jó, mi a’rósz, helyes vagy helytelen: önmaga fog saját erején előre, az 
emberi tökéletesedés felé törni. A’nevelés diadalmasan megtevén hóditó csa
táját, ezután vezetgetés helyett csak őrszemekre lesz a’növendéknek szüksége.

Tartsátok szemeitek előtt, mit Takács József irt a’ többek közt ne
veltjének, gr. Festetics Lászlónak : „Soha sem viselte — úgy mond ő — 
szándékom, hogy a’ puszta szóra tanulj vaktában hajolni: hanem hogy 
annál hivebben engedelmeskedjél az okoknak; és a’ jót, illendőt, szépet 
maga belső érdeméért szeressed, valamint a’ roszat, illetlent, rutát termé
szeti fogyatkozásáért gyűlöljed.“

Ezek arany szavak. Látszik, hogy e’ nevelő is a’ józan észre alapitá 
müvét. Kövessétek fólséges példáját! .........

Ha valaki a’ fónebb mondottak után is azt kérdené tőlem: De hát 
mi módon lehet a’józan észt biztosan fejleszteni? én, ha akkor is annyira 
korlátoztatnám nézeteim részletes kifejtésében, mint most e’ lapok szűk 
köre által: r öv i de n  csak ezen, dús tapasztalaton épült közmondással 
állnékelő: „Az élet a’ legjobb tanítómester.“ Ügyekezni kell tehát az 
életet a’ növendékkel minél több oldalról megismertetni ’s a’ tanítandó tár
gyakat a’ gyakoidatra alapítani. Ennél fogva nem kell a’ gyermeket, mint 
üvegházi növényt, minden kis szellőcskétől féltékenyen óvni; mert így 
idétlen leend és könnyen elhervadhat. Még kevésbbé tanácsolható, hogy 
tőle minden, mi rósz vagy kétes színben mutatkozik, gondosan éltávolít- 
tassék. Ez által egyoldalúvá válik’s a’józan ész ismeretlen kincs leend 
előtte, melly megóvná a’ csalódások örvényétől az életben.

A’ ki csak örökké jót lát, annak még ideában sem lehet fogalma sem 
a’ jóról, sem a’ roszról; ösztönből tesz, a’ mit tesz, — ’s ha önszárnyára 
kel, a’ jót csak olly könnyen el lehet vele rósz gyanánt vettetni, mint a’ 
roszat jó gyanánt fogadtatni.

„Jámborság ész nélkül közönségesen csupa merő gyávaság. Nincs 
meggyőződésen épülve, csak a’ vak sors játéka: ugyanazért nem is lehet 
sem érdeme, sem állandósága.“

Azért csak ki a’ világba a’ gyermekekkel! így nehezebbé válik 
ugyan mind a’ szüle, mind a’ nevelő állása, mivel kétszeres erő kívánta
tik ahhoz, hogy a’ kis botorkálót a’ világi ingerlő érintkezések, csábok és
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rögös utak közt az igaz ösvényen megszilárdítsuk; de ki nem látja át, hogy 
ezen mód jobb és czélszerűbb a’ kényszerítő, szobai tanítgatásnál ?

Avagy nem mutatja-e az élet, hogy a’ sorsuk mostohaságától vi
lágba ’s ez által korán önállásra kényszerítettekből, nyomor, küzdés és nél
külözések közt is, rendesen derék, sokszor bölcs emberek válnak? Nem 
mutatja-e, hogy — kivált nálunk — aránylag is sokkal több tudományos 
fő akad a’ szegény, önerejükön küzdöttek, mint a’ gazdag ’s gyámság alatt 
mindennel ellátva felnőttek között ?

Természete az az embernek, hogy mit vágygyal önmaga szerez és 
tesz sajátjává, az kedves, maradandó becsű szokott lenni előtte.

így van ez a’ tanulmánynyal is. Biztosak lehettek, hogy mit a’ gyer
mek élvezettel tanul, az tisztán megmarad késő vénségeig; míg a’ kény
szerítéssel fejébe sujkoltak majdnem nyom nélkül elszállnak, elenyésznek.

Szerencsétlen tehát a’ szüle, ki, az idővel gazdálkodni akarván, el- 
késési remegésből mindent gyermeke elébe halmoztat, hogy minél előbb 
tudományos fő váljék belőle, mert így épen az ellenkezőt fogja elérni.

Szerencsétlen a’ nevelő, ki a’ gyermeket könyvnélkülözéssel tudo
mányossá akarja teremteni.

Akármelly mélységes tudomány jó erkölcs nélkül, mellynek a’józan 
ész az alapja, a’ fönebb idéztem Takács véleménye szerint ollyan , mint 
egy délczeg ló minden kötőfék nélkül: mind magában, mind másban kárt 
tesz. Büszke, makacs, patvarkodó, tűrhetetlen, egyedül egy magát szereti 
és keresi.

Ne higyje senki, mintha én a’ könyvnélkülöztetést egészen nélkü- 
löztetni akarnám. Hasznos lehet az , ha a’ gyermek vágya előbb fólébresz- 
tetik a’ betanulandó tárgy iránt, — mit a’ növendékkeli társalgás által 
könnyen elérhetni.

. . . .  így elétek vázolván a’ nevelés műszabáját (technicáját), most 
már annak lélektani (psichologiai) fejtegetésébe kellene bocsátkoznom. De 
mivel e’ lap köre nem engedi,hogye’tekintetben s z ü k s é g k é p  számtalan 
körülményre kiterjeszszem figyelmemet, kénytelen vagyok toliamat letenni. 
Vegyétek figyelembe szavaimat, nem tekintvén e’ sorok írója „igénytelen 
nevére.“ Hányjátok meg irgalmatlanul elveimet, ’s mi jót belőle kibön
gészhettek, fordítsátok imádott honom leendő polgárai boldogítására. Gon
doljátok meg, hogy szent hivatástok még, a’ nép elé jeles példányképeket 
állítni. —

Ha az egek olly kedvezéssel lesznek irántam, hogy ismét tollat fog
hatok: a’ n ő n e v e l é s r ő l  mondandóm el nézeteimet. NAGY GÁBOR.

EGY NŐ A’ KÖZÉPOSZTÁLYBÓL.
(Vége.)

VIII. Készületek a' kolostori élethez.
Egy fódeléktelen lak udvarán népcsoport álldogál. — Mindenkinek ar- 

czán részvét és szánalom könyei patakzanak. — Az udvar közepén, kisded 
agaslaton, fekete koporsó emelkedik a’ ködös levegőbe, a’ ravatal körül
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viaszgyertyák füstölögnek, lángjaikat elüté a’ komor szél. A’ koporsó fö
lött Gondosy pater áll, tisztes papöltönyben, körözve ministransok és 
énekesek szomorú csoportjától. — Fájdalmas hangon végzi a’jó ember a’ 
szertartást engedetlen tanítványa fölött. A’ ravatal mellett Kotáry Klára 
áll, — arcza halvány-nyugalmas, szemei nem mozdulnak, — szobornak 
mondanék, ha nem látnok ollykor arcza haván elfutni a’ fájdalom keserű 
redűjét: a’ lány egész valóját szilárd határzat lelkesíti. — A kisded ha
rang , tornáczában az úr hajiokának, megszólal. — A’ népsereg a’ sirok 
kertjébe vonul. — Kotáryné hantok alá takartatott. — Czéltalan ’s bizony
talan élet után, a’ legboldogabb halál, villámütés segélyével, örök nyu
galomra tétetett.

Klára egyedül áll e’ roppant világban; vagyonait nem emészté föl a’ 
tűz, — mert gondos atyja az építésben legnagyobb vigyázatot tanúsított.

A’ temetés után néhány órával pater Gondosy és Klára között kö
vetkező párbeszéd folyt:

,,Légy nyugodt leányom — mond a’ pater apostoli méltósággal — 
boldog falak fogadják nem sokára enyhökbe elcsigázott tested és lelkedet! 
ott a’jajok helyett ékes éneket zengedez az ajak; onnan az incselkedők 
fondorlatai kizárvák; a’ magány-szülte unalom, hasznos foglalkozások 
közben, észrevétlenül megoszlik. — En ezennel indúlok. — Megviszem 
nevedet ’s vagyonaid mennyiségének hiteles jegyzékét a’zárda főigazgató
jához. Pár hét alatt visszatérek — és három szűz kíséretében viszlek oda, 
hol boldog élet után boldog halál vár reád.“

,„Menj édes atyám! beszéld el leendő testvéreimnek, a’ szent szü
zeknek egész életemet! — rázd meg történetimmel bú-edzette szívókét; 
mond nekiek, mikép keblemben örök bút, szívemben gyógyíthatlan sebet 
viszek szerény lakaikba. — Kérd atyám ’s intsd a’ világot, hogy minden 
leányszív beszédedre építse boldogsága szentegyházát!“ '

„Isten veled leányom! a’ viszontlátásig!“
Klára és egy szolgalány lakák a’ Kotáryházat, mellynek fódélzetén 

kialudt üszkök hevertek ’s a’ villám pusztításai mutatkoztak; de a’ melly 
lak mégis biztosítható a’ bennlevőket az elemek ártalmai ellen. — Ej bo
rult a’ lakra és környékére. Klára virasztott — a’ nőcseléd aludt. Kerülé 
az árvapillákat az álom! — Sejté Klára a’ nem sokára elérkező jövőt, 
melly őt egy, életében mindig retteget zord lakba szólítja, mellynek barna 
falai a’ kínzott szívből kitört sóhajt visszahullatják a’ sérült kebelre; hol 
az esti szellő darabolt fuvalmaiból nem választhatja külön sóhajtásait ked
vesének; hol egy fogságban vénült torz madár bús jajongásai örökítik meg 
a’ bánatot búette keblében.

Végre sorsával kibékül; — úgy képzeli a’ szentelt kolostort, mint 
nevelő-intézetet, mellyben erényeit erényeivel, mint gyémántot a’ gyé
mánttal pallérozhatja. — Imakönyvekkel raká meg asztalát ’s azokat szent 
áhítattal lapozgató. — Térdre hullva találók őt a’ regg első sugárai — a’ 
nap búcsúfényét is szent kegyelettel kiséré az enyészet kebelébe; — sok
szor az éjfél fónséges csendjét is hangos énekével tördelte fel..
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IX.
Az apácza.

Ezernyolczszázharminczhatban, September 13-kán, reggel 9 órakor, 
fekete zárt kocsi zörgőtt fel a’ Kotáry-udvarra, öt barna kanczától vo
natva , mellyeknek szerszámain egyetlen fényes szeg sem csillámlott. — 
Klára, gyászszal bevont ablaka függönyeit félrerántván, megdöbbent ’s 
igéző rémület járta el kebelét. —Reszkető lábakkal tántorgott érkező ven
dégeinek elfogadására. — A’ gyászhintót barnaruhás szolga nyitá fel. Há
rom elfátyolozott alak közt kegyes arczczal üle pater Gondosy. — A’ szü
zek keresztvetéssel üdvözlék új testvéröket, ’s ülésükből karjába ereszked
ve, szótlan ménének üres teremébe. — A’ nők közül egy mértékhaladó 
magas és termetesnek látszott. Pater Gondosy tiszteletteljes távolban kö
vette lépteiket. — A’ barnaruhás szolga nehéz szekrényt emelt utánok, 
mellyen a’ szentanya képe mutatkozott.

,,Add elő testvér vagyonid összes értékét, miket atyád birtokából 
ez évig társaságunk gyarapítására ’s élelmedre meggazdálkodál — szól a’ 
fátyolosok közül egy női hang — rakd azokat utósó fillérig eme’ szekrény
be, mellyből illetményedet naponként kiveended.“

Soha nem érezett zsibbadás állá el Klára tagjait. — Szivének hegge- 
dő sebei, százszorozott kínok kíséretében pattogtak fel. — Szinte kétség- 
beesett jajgatás közt kezde terme falaitól búcsút venni — ’s jelen helyze
téről egészen megfeledkezve, így zokogott:

„Szilárdy Endre, idvezült atyám egyetlen kegyencze! itt megy sze
relmed áldozata; megy bűntelenül, mint Isten báránya! — Megvetettem, 
vagyis eljátszottam — még most is kedves szerelmedet, — viszem magam
mal nevedet oda, hova tiéden kívül más név be nem juthatott, — élen- 
desz a’ rabnő kebelében, — ha a’ szabad lány karjaiból a’ sors vihara ki
tépett.“

I tt elnémult ’s vadul tekintett a’ körötte álló nénékre, — később bo
csánatukért esd. — A’ fátyolos alakok szent sóhajban adák bocsánatvála
szukat.

„Mennyire lehet, siessünk leányom — szól pater Gondosy hideg 
komolysággal — szűk cellád falai üresen várnak rád. — Szűz testvérid 
váró karokat terjengetnek feléd. — Vesd ki kebledből minden hiú vágyat, 
ne tekingess visszavágyó kíváncsisággal a’ világi lmsztalanságokra!“

Míg a’ pater beszélt, a’ szent nők egyike, a’ falon függő tükröt, 
mellybe Klára bámult, földre vetette ’s szólt: „Istenünk nem külszépsé- 
gekben gyönyörködik, ellát ő éjfélben is a’ szív fenekére.“

E ’ közben a’megterhelt szekrény kivitetett.—Klára a’ két magasabb 
termetű fátyolos karjain eszméletlenül kivezettetett ’s a’ gyászhintóba he
lyeztetett.

Mélyről szakadt sóhaj szállá el Klára melléből, ’s arczára, két nagy 
könypár után, égi béke szállá. Sorsa elnyugodott tengerén a’ hit horgo
nyára bízá élethajóját, mellyet ifjúságának forgó szelei csaknem szétron-
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gáltak, — ’s a’ legszentebb tárgyakróli beszélgetés közben messze marad
tak lakfalva házai.

Háromnapi szent utazás után, hirtelen sötétség boritá el utasaink 
fölött az eget, melly mindeddig őszi pompályában mutatá fel előttük a’ 
mindig kies természetet. — E’jelenetre a’ legmagasb alkatú alak, kire a’ 
többiek hallgatni látszanak, keresztvetéssel ada jelt az esteli imára. A’ 
három fátyolos nő és pater Gondosy körbe fogák Klárát, ’s a’ hervadó 
füveken térdre omolva, főhajolva bocsáták Istenhez buzgó zsolozsmájukat. 
Ima után pater Gondosy jóslói tekintetet vete Klára arczára ’s rideg han
gon kérdé:

,,Alkalmas vagy-e minden tekintetben leányom, a’kolostori életre ?“
,„Igen!44 Ion a’ válasz, és Klára képén az erkölcstisztaság imádandó 

vonalokban tükrözé maorit.
A’ szent szolgálat után helyökre ülének, — a’ kocsi tovább roboga. 

— Beesteledett.
„Járatlan utakon megyünk!“ kiált a’ kocsis mellett ülő barnaruhás 

szolga.
„Semmi tévedés!“ felel a’ kocsis biztatólag, és vígan pattogott os

torával.
A’ sötét ború szinte fejők fölibe emelkedett ’s villámával átszelé a’ 

sötétet. — A’ villám fénye egy bokor épületet mutata föl utasainknak. — 
Az épület tárt kapuja előtt tömérdek nép állonga.

,H a z a h ó z t á k  a’ m e n y a s s z o n y t ! 4 kiálta száz torok 
egyszerre.

És e’ kiáltásra pompásan öltözött férfiak és nők csoportja tolakodott 
ki, fáklyák és lámpák kíséretében, a’ mezei pompás lak kettős nyílású aj
taján. --------- -

,Éljen urunk, Szilárdy É^dre úr, és neje Kotáry Klára asszony, a’ 
mi kegyasszonyunk!4 kiálta az örömittas nép.

Klára ájultan vitetett a’ józan ízléssel csinosított terembe, hol rája 
válogatott vendégek díszes koszorúja várakozott. Kevés ápolás után ma
gához térve, álmélkodva látá P o f ó k  J ó z s i t  nyirettyűjével és társait 
hangszereiken ép olly hatalmasan működni, mint működött akkor, midőn 
ő a’ hódolók tömjénétől elszédülve, Szilárdy Endrétől és boldogságától — 
egy időre eltántoríttatott.

„ L e j á r t  a’ h a t  év kedves Klárám! — szóla Endre legvidámabb 
arczczal — épségben maradtál, nem magad, hanem a’ történet ereje ál
tal. — Egyik fátyolos alak én valék; a’ második testvérhugom , kit ezen
nel testvéredül ajánlok..........a’ harmadik kegyuram vala, ki neked bizo
nyos időben nem a’ legkedvesebb tartalmú levélkét irta, kit most öröm
atyai minőségben mutatok fel neked. Tiszteld ő méltóságát mélyen és szí
ved szerint, — nagy kegye három életre is biztositá igénytelenségünket.44

„Fogjatok kezet, ha tetszik,44 mond a’ fátyolból ki nem bontako
zott egyén. „Ismeretlen maradok előtted boldog nő, tartva meglepeté
sedtől, melly akkor égetné arczodat, ’s akkor szállaná meg szívedet, mi-
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dŐn kegyuradban lovagodra ismernél! — Szenny nem fedi lelkedet; — 
köszönd poraiban is áldandó atyádnak! — Boldogtalan nem lehetsz; — 
köszönd Szilárdy úrnak, kinek kezére szinte érdemetlenné torzított köny- 
nyelmű anyád, — kit isten nyugtasson csendesen.““

Endre és Klára kezet fogának. — Pater Gondosy szigorú szabályo
kat ada a’ házasoknak, szívökre köté az összetartást és kölcsönös bizalmat.

Az eskü szavai fönséges csendben hangzának el.
A’ jelenlevők éljenezései kivül a’ lakon ezer viszhangra találtak.
A’ fátyolos alak álarcz alatt maradt, ’s még az éj sötétében útra kelt. 

Áldás ’s a’ nép éljenei követték utazását.
Szilárdy Endre és Kotáry Klára példányképei lőnek a’ házassági hű

ségnek. Pár jeles gyermekökkel növekszik szülői reményök.
*  > *  *

Hanem mélyen tisztelt kisasszonykák! drága gyémántjai a’ teremtés 
arany koronájának!! e’ szerencsés kífejlés kegyetek közül senkit elhízottá 
ne tegyen; mert Szilárdy Endre nem minden bokorban terem!

BARTÓK GÁBOR.

MINEK NEVEZZELEK?
Minek nevezzelek,
H a a’ merengés alkonyában 
Szép szemeidnek esti csillagát 
Bámulva nézik szemeim,
Mikéntha most látnák először . . .
E ’ csillagot,
A ’ mellynek mindenik sugára 
A ’ szerelemnek egy patakja,
Melly lelkem tengerébe foly —
Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
H a rám röpíted 
Tekinteted,
Ezt a’ szelíd galambot,
A ’ mellynek minden tolla 
A ’ békesség egy olajága,
’S a’ mellynek érintése olly j ó !
Mert lágyabb a’ selyemnél 
’S a’ bölcső vánkosánál —
Minek nevezzelek ?
Minek nevezzelek,
H a megzendűlnek hangjaid,
E ’ hangok, mellyeket ha hallanának 
A ’ száraz téli fák,
Zöld lombokat bocsátanának,
Azt gondolván, hogy itt már a’ tavasz, 
Az ő régen várt megváltójok,
Mert énekel a’ csalogány —
Minek nevezzelek?
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Minek nevezzelek,
Ha ajkaimhoz ér 
Ajkadnak lángoló rubintöve,
’S a’ csók tüzében összeolvad lelkünk, 
Mint hajnaltól a’ nappal és az éj,
’S eltün előlem a’ világ,
’S eltűn előlem az idő,
’S minden rejtélyes üdvességeit 
Árasztja rám az örökkévalóság —
Minek nevezzelek ?
Minek nevezzelek,
Boldogságomnak édes anyja,
Egy égberontott képzelet 
Tündér leánya,
Legvakmeröbb reményimet 
Megszégyenítő ragyogó valóság,
Lelkemnek egyedüli,
De egy világnál többet érő kincse,
Édes szép ifjú hitvesem,
Minek nevezzelek ?

P E T Ő F I SÁNDOR.

1 8 4 8.
Betűk és ajkak fennen hirdetik :
Hogy a’ világ órjásilag halad;
Mondják: az ember, ez erkölcsi lény, 
Tökélyesebb lesz minden perez alatt.
Az új időknek nagy története 
E ’ fontos tanból szép leczkét ado tt;
És m egtaníta: hogy nincsen nagy ok 
Lenézni az oktalan állatot.
Az állatok közt önszülötteit 
Csak a’ legalábbvaló falja fel;
És a ’ világ órjásilag ha lad :
Mert most ezt a’ k i r á l y o k  kezdik e l!

*

Különös: hogy a’ ki egy magzatját megölt: 
Elvesz pallossal vagy kötélen;
A’ ki pedig vadul legyilkol százakat:
Halál helyett ezt hallja: é l j e n !

*
#  *

A ’ bársony színe ta rt sok éveken,
De végre a’ bársony is kimegyen.
Rósz festék az a’ honfivér, királyok!
Midőn kiömlik még piros p i r o s ..............
Ha megszárad: s ö t é t  lesz mint az átok,
’S nincs idő , melly illy szennyfoltot kimos.

TOMPA.
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KÖZLEMÉNYEK UTAZÁSI NAPLÓMBÓL.
I.

M A G Y A R .

Orsováról fedeles csajkával indultunk. Még a’ partnál bajlódtunk a’ har- 
minczadosokkal, midőn hátunk mögött egy pár magyar szót hallottunk , tiszta 
csengő kiejtés, minő csak lehet. Milly öröm. A ’ csajka legényei komáromi pi
ros pozsgás suhanczok voltak. Ez örömben nem részesültek alább egész Brailá- 
ig , hol Jerney partraléptünk után tüstént felhalászott egy pár m agyart, mire 
nézve bámulandó tapintattal bír. Moldva belsejében nem ritka a’ magyar. Er- 
délyország folyvást önti népét kifelé; de olly szép is ez a’ M oldva, olly ked
vesen emelkednek dombjai, olly termékenyek völgyei: miszerint hinni lehet, 
hogy ha a’ kormány könnyítené a’ kiköltözés lehetségét, magyarral volna né- 
pezve a’ most üres té r , mind a’ mellett is , hogy Moldovának urbére a’ parasz
tot földhöz köti, szabadon költözni nem engedi.

Yaláchia szinte ezreket ápol rokon kebelén. Buckarestben csaknem annyi 
magyar szót hallasz, mennyit P esten ; sétálván az utczán, azt gondolod, Ma
gyarországnak valamelly oláh megyéjében ’s ennek fővárosában vagy. Sajnos 
ugyan, hogy ez a’ magyarság, melly itt é l, nemzetünk legalsóbb aljához tar
tozik ; Erdélyből jő , nem tőlünk; nincs az a’ bélyege, melly valódi magyaré. 
Szolgálók, főzőnék, dajkák, eladó személyek és álanyók, kocsicsok, kocsisnék, 
ezek húgai és sógorai, udvarosok, favágók. Mesterlegények, mesterek, szolgák, 
szakácsok és kukták, ispitályszolgák, sebkötők. — Ezek felett azután egy kis 
csinosabb rend, házbirtokosok és családja, építészek, mérnökök, gazdasági tisz
tek, jószágbérlök, instructorok és tan itók , gyógyászok és gyógyszerárusok, ke
reskedők, pap, kántor és az agens-cancellariának egy pár altisztje. Az egésznek 
száma könnyen felrúg tiz ezerre, melly számnak nevezetes része, már egészen 
meghonosult, és igy az ausztriai cancellaria védelmén kivül áll.

E ’ nagy tömeg nem fogy, sőt nagyobbodik naponta; mert 
Girla, Girla, ápa dulcse 
Csine ’1 be nu máj sze ducse

népdal szerint, Girla vize édes, ki abból iszik, az többé el nem utazik: sőt a’ 
mi szűk Erdélyünkből kihozza társát i s , a’ minthogy csakugyan minden gyors
kocsi, minden magán-alkalom egyet-kettőt, sokszor többet is hoz.

E ’ sorokat írván , este tiz órakor, épen egy csapat halad el ablakom alatt, 
melly igen jól ismert magyar nótára egész torokkal énekeli hajladrala, dralla- 
lala, hajiadra; — hajladrala, drallalala, hajiadra.

Evek előtt egy csapat magyar színész is vetődött Buckarestbe. Van itt a’ 
magyar typusnak egy igen feltűnő képviselője, neve Török, Buckarestnek 
Gungelje. H a ő nincs, Thaliának boldogtalan papjai nem valának képesek 
visszautazni az anyaföldre, mellyet mint félig mostohát, jobb remény fejében, 
elhagytak. Török érett férfikorú, középtermetű, alakja hősi és tiszta, fényesen 
tiszta. Melle, vállai, tagjai rendkívüli erőre, tüzes szemei, élénk szája jellemre 
mutatnak. Beszéde zajos, báuása bátor és bőkezű. E ’ férfi, mint külhonban 
igaz magyar, megérdemli, hogy ismertessék ; e’ férfi több mint tízezer piasz- 
tert áldozott Buckarestben a’ magyar színészek eltartására és tisztes hazakül
désére : több évi szorgalomnak anticipált gyümölcsét. Ez áldozat annál nagyobb 
figyelmet érdem el, mert olly téren tö rtén t, hol gúnynál egyéb nem lehetett 
jutalma.

M ost, kedves olvasóm, átugrunk előbb Konstantinápolyba, és azután 
m ulatunk, ha úgy tetszik , egy kevéssé a’ moldovai csángókkal.

A ’ világon csak egy ország van m ég, mellynek népe a’ magyart mint 
példányt hiszi és becsüli: e’ nép , hazámfiai, a’ török. A ’ vér nem válik vízé.
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Húztuk egymás liaját vérig, csontig verekedtünk, egymás erejét előröltük: ha
sonlók voltunk két erős testvérhez, melly örökségen czivódik. Őrültség volt 
csatánk, mert természetes barátok szerepe volt kötelességünk, volt helyzetünk 
philosophiájának néma parancsa. Nem értettük e’ néma parancsot, kölcsönös 
iszonyú kárunkra: hála papjainknak. A ’ mi v o lt , elmúlt. Ö regedtünk,'józa- 
nodtunk, tanuljuk már egymást ismerni. — H a Konstantinápolyban megismér- 
kedél, és rósz tulajdonié által magadnak nem ártottál: — ott e’ szó m a g y a r  
becsületet és ügyességet jelent — nemzetiségedben van egy igen jótékony ba
rátod.

A ’ török hiszi, hogy mi vele egy vér vagyunk. Nála általában el van 
terjedve az a’ traditió, hogy a’ magyar Anatoliában lakott, és onnan költözött 
ki. Ez ott nem Írástudók és nagyok véleménye, hanem mindenkire elágazott 
hiedelem, ki e’ szót ismeri „madzsár.“ Egyszerű kereskedő kérdezte tőlem, mi 
nemzetből vagyok? magyar, felelék. Ah m adzsár! önök Anatoliából mentek 
k i, nevezte is azután Anatoliának egy vidékét, mellynek neve ma isÖmgyöria, 
’s mellyet a’ földabroszon Angaria névvel jegyezve találok. Engem e’ vélemény 
csak akkor lepett m eg, mikor azt ismételve mástól és ismét mástól hallottam, 
kiket nem népszármaztatási láz vezetett a’ véleményre, de egyszerű tudás, melly 
apáról szállott fiúra. ítéljenek felette tudósaink, én, szegény tudatlan, a’ mint 
vettem, úgy adom, mint utazási újdonságot.

Konstantinápolyban is találunk m agyart, bárha kevesebb számmal. T a
lálunk néhányat a’ renegátok között, ezek egyike, nálunk közsorsu, basai mél
tóságra emelkedett; másika, ismert nemes család sa rja , mint tolmács tisztes
ségben él. Még egyet tudok, ki mint köz vitéz szolgál; többek neveiket és szár
mazásaikat hitökkel együtt megtagadták és homályban élnek. Azok között, kik 
mint magyarok Konstantinápolyban dolgot űznek, a’ császári nyereg-gyár első 
mestere „Usztán Gáspár“ ; Körber, pesti kocsimüvesnek öccse, úgyis mint an
nak bizományosa; a’ nagy Campói sorháznak tulajdonosadat, érdemelnek meg
jegyzést. Van még néhány gombkötő, egy fodrász, több szabó , nyerges és ko
vácslegények.

Moldovában a’ magyar csángók hirét ki nem hallotta? Valóságos stati
stical ’s históriai tünemény e’ nemzedék itt. Mikor jöttek Moldvába? Vendé
gek-e, vagy e’ földnek ősurai? E ’ kérdésekre feleljen, ki felelni képes. En, ki 
a’ palóczokat jól ismerem, és e’ némzedéknek legvadabb és legeredetibb tanyá
já t is meglátogattam: igen nagy phisiognomiai hasonlatosságot találok mind
kettő között. — De nyelveik és kiejtésök olly lényegesen különböző! A ’ palócz 
torokkal, nyílt szájjal és forgó nyelvvel ejti tisztátlan diphtongusait; a’ csángó 
ajak és nyelvhegyen pergeti tiszta hangjait, mellynek az s  betű hiánya és a’ 
syntaxis különczsége eredetiséget kölcsönöz.

En átlépek e’ tárgy philologiai és históriai oldalán, annak azon oldalát 
tekintve inkább, melly hozzám és csekély érdememhez közelebb áll. Több utazó 
látogatta már meg a’ csángókat. Ezek jó szívvel és rokonszenvvel nézték a’ sor
sot, melly rájok van mérve. Azt mint iszonyút rajzolták, ’s h a jó i tudom, rész
vétre hívták fel irántok a’ magyar nemzetet. De helyben is a’ csángókra voltak 
annyi befolyással, miképen ezeket vágyakra bírták az anyahon felé, hol, mikép 
ők mondák, az ebnek is jobb dolga van, mint itt az embernek.

Én átnézvén a’ dolog valóságát, szívemből örvendettem, hogy ezen ro- 
konszivű érzelmek magyar nyelven nyilvánultak, és sem az orosz, sem a’ mold
vai hatóság tudomására nem ju to ttak , reactiót tehát nem ébresztettek, a’ mint 
ébreszteniök igen könnyű volt. De újabb események örömömet megzavarták.

A ’ moldovai csángók sorsa épen az, melly a’ moldovai moldávoké. Ők is, 
mikép emezek, két osztályúak, vagy t. i. rezesek (talán részes), vagy jobbá
gyok. A ’ rezes csángók osztatlan bírják falujokat, abban szántván és vetvén, 
aratván és rendelkezvén, mikép tudják, úr nélkül és pandúr nélkül. Az or-
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szágtól és annak kormányától akkor hallanak valam it, mikor az adószedő, az 
útbiztos, vagy bűntett esetében a’ szolgabiró mutatja magát. Hlyen klézsek 
mellyben a’ jól ismert Pater Petrás Incze paposkodik. Az illy rezes helységben 
minden egyes embernek sorsa saját szorgalmától függ. H a nem dolgozik, ha 
barmot nem nevel, ha télen adósságot csinál: mivel Moldo-Vlachiában a’ pa
raszt adósságának kamatja robot, ez egyszerű okból nyáron munkáját elfoglal
ják ’s azután robotján felül nem jutván idő , hogy tartozásának lerovására is, 
házi szükségeire is keressen , igen hamar oda j u t , hogy ideális részvényét a’ 
közös birtokból el kell adnia, melly azután, ha idegen kézre esik, a ’ közös 
birtok széléről vágatandó, ő maga pedig jobbágyságban vagy szolgaságban 
keresheti további üdvösségét.

Más faluk úri hatalom alatt nyögnek, ’s azért, mert pápisták és magya
rok , nincs számokra kedvezőbb, de szigorúbb törvény sincs, mint minő van a’ 
földnek többi népére; mert hiszen mi okra volna kedvezőbb ? — szigorúbb pe
dig teljes lehetetlen.

Ha a’ moldáv jobbágy és a’ csángó jobbágy közt különbség van: ez nem 
egyéb, mint egyedül az, hogy a’ csángó jobbágy, mint catholicus, papjának is 
tesz szolgálatot, papját bizonyos úri rangban tartja , számára kertet ’s földet 
müvei, ágybért á d ’stb. ’stb. Hogy a’ moldvai catholicusok a’ jassii missioná- 
rius püspöktől függnek, és a’ római catholicus missiótól veszik papjaikat, ez 
századok müve, mellyek alatt Magyaroszág királyai elhanyagolták apostoli jo 
gaikat elannyira, hogy columbusi fölfedezés kellett vagy csak akkor is , hogy 
Moldovában catholicus hívek léteznek, hogy az apostoli jogok mibenlétének 
tudását végkép elhallgassam.

Természetes, hogy a’ rnissio papjai olaszok és barátok lévén, az oláh 
nyelvet könnyebben tanulják, mint a’ m agyart; a’ csángók az oláh nyelvet 
mindnyájan értvén , oláh prédicátiót inkább hallgatnak, mint semminőt: e’ ter
mészetes okok természetes következménye a z , hogy a’ magyar csángók Moldo
vában, kik valaha számtalanszor többek voltak, ma az olvadás mezején áll
nak , mellyet political és nemzetrokonszenvi éretlen buzgalommal tetemesen elő 
lehet segíteni, de meggátolni csak igen ügyesen fontoló politicával lehet.

Az olasz missionariusok ösztönszerüleg érzik azt, mit honosaink érdekeik 
kárára főznek, és titkon örülnek a’ folyton haladó olvadásnak, ’s e z t, ha tőlök 
függne, ma végeznék inkább be , mint holnap. — Szabaóniba érkezvén, egye
nesen a’ tisztelendő úr udvarába hajtottam. O maga beteg volt. Alig értette 
számból, hogy magyar utas vagyok, holott azonnal hallgatag lett és hím nél
kül így szólt: „ego scio, quid c o g i t a t i s e z  időben nem tudtam még a’ hely
zetek politicáját, de e’ szó világossá tette előttem, hogy a’ csángók helyzetének 
a’ missionariusok irányában politicája van; véssünk, gondolám, egy pillantást 
belé, ’s rövid meggondolás után igy feleltem: „Séd quod cogitamus, nonne R. 
Páter, non est malum?“ Mire ő nekem ezt felelte: „séd necque bonum,“ és igen 
csekély szünet után: „non est tempus!“ — A ’ „tempus“ talán akkor leendett, 
mikor ő tisztelendősége elégedve hiendette kedélyét számadásaival. Egy vígabb 
Pater érkezett ebédre szomszéd helységből, kivel azután bővebben politizáltunk. 
Mindketten azon véleményben voltak , hogy én a’ magyar tudós társaságnak 
emissáriusa vagyok, ki a’ hívekkel beszélni jövök , a’ miben nem akadályoztak.

A’ dolog politicája egyszerű. E ’ magyar helységek szép parochiák, hol 
missionarius barát, pótlékul kolostori engedelmességének unalm áért, parancs
noki hatalmat gyakorol, embereket commandiroz, azokat jól megkorbácsoltatja, 
ha nem engedelmeskednek, és felvigyázat nélkül folytatván bánását, szerzetesi 
votuma több ágától csak istenének ’s lelkiapjának ad számot. E ’ helyzetnek van 
édes oldala. E ’ helyzetet a’ magyarok nyugtalansága fenyegeti, ők pedig vé
delmezik.

Isten tudja, mit akar a’ magyar érdekkel Austria; de ha a’ magyar ér-
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dekkel jót akar, e’ magyar híveknek itt Moldvában ismert és mindenható útain 
annyit tennie kellene, hogy leikeik vigasztalására őket, mint apostoli király, 
elhamvadt, de igen könnyen éleszthető jogai szerint, főpüspöki szárnya alá 
vegye ’s nekiek magyar lelkészt adjon.

A’ moldáv igazgatás e’ magyarokat, mint békés és igen jóakaratú nép
séget szereti, fóldesuraik is dicsérik őket; csak az orosznak van ellenök kifo
gása, mert a’ moldáv alkotmány behozatala után, orosz fegyver alatt, mikor 
az alkotandó moldáv ezredek számára először fogdostak katonát, ekkor a’ ma
gyar helységek ellenszegültek, ’s az orosz kénytelen volt magyar vérben gá
zolni. Ágyú ’s puska ropogott Szabaóni felett, ’s voltak a’ következő igazság
szolgáltatásnak is áldozatjai. Ez volt egyetlenegy példa Moldovlachiában; kü
lönben az orosz akarat nyílt ellenszegülésre soha sem talált. Tőlünk tehát a’ 
moldvai magyarok lelki vigasztaláson kivül mást nem várnak; mert polgári 
helyzetökre, melly a’ moldvai lakosok helyzetével tökéletesen egyenlő, csak 
egyedül az alkotmány javitása után várhatnak orvoslatot. Ugyde az orosz a’ 
moldáv alkotmányt örök időre adta, azt tractatusokba szőtte; — annak mos
tani szerencsétlen állapotjábani fen tartása felett felségi joggal ’s pokoli szorga
lommal őrködik. Az tehát csak azután fog változni, ha egész európai diploma
tá jának  színe változik.

Yolt szó az irá n t, hogy a’ moldovai csángókat magyar földre kellene 
szállítani. Ha egyes emberek illy értelemben szóltak és tettek valamit, az által 
eleven példáját adták annak, hogy politica mezején a’ szív kétes hatású elv. — 
Magyarhon épen ma áll a’ fokon, mellyen minden politicai baklövés ártalmára 
van. Mennyi rokonszenvet rontott el e’ korszerűtlen mozgás ? Mennyit ártott 
más jó akaratnak ; Minden illyes czélnak, mielőtt szóba vennők, meg kell előbb 
vizsgálni alapját; ki által és mi úton sikerülhet? — A ’ csángók önként jövend- 
nekki?  A ’ rezesek ott hagyandják szabad földeiket, hogy honunkban jobbágyok 
vagy béresek lehessenek? A’ jobbágyokat tömegben, ezrenként el fogják bo
csátani fóldesuraik, kiknek ők sajátjaik, kiknek földéhez vannak kötve, kiknek 
rájok elannyira szükségök v an , hogy kétannyit is befogadnának inkább , mint
sem ezeket elbocsátanák? Vagy kicseréljükőket oláh jobbágyokkal? elmenendnek 
oláh jobbágyaink szabadságból rabságra, és olly jobbágyságra, mellynek illető
sége két falsch főid, tartozása pedig annyi robot, mennyit a’ földesúr és a’ stá
tus akar? — Vagy a’ mi jobbágyainkat kényszeríteni fogjuk kivándorolni és a’ 
moldvaiak számára székelyeink szuronyával iratunk útlevelet? Ugyde Moldva, 
habár kicsiny is, a’ török birodalomnak és a’ muszkának ótalma alatt áll; ki 
tudja, ez nem jönne-e viszont hasonló udvariassággal valaha szökevényeit 
visszakövetelni? A’ csángók átköltöztetéseit tehát akkor lehet indítványozni, 
mikor győzelmes seregeink a’ Prúthon túl állnak, ’s békepontokat dictálunk az 
agyonvert muszkának. Akkor is csak hazafiui indítvány leszen, mellyet előre
látó politica roszal. — A’ politicai vágyak és a’ politicai álmák szépek; de a’ 
politica komoly mező, méllyé szántani és vetni kell előbb, ha azt akarjuk, 
hogy szív virága gyümölcsöd érl.ljen. I tt a’ kimondott szó tettet ébreszt mel
lettünk is, ellenünk is. JABLONCZY.

*** Rémjelenetek a’ horVátfóldön.
Két testvér lakott egy városban, egyik az illyrpárton volt, másik a* ma* 

gyáron.
Rendkívül szerették egymást mind a’ ketten. Harmincz év óta laktak 

együtt, együtt gazdálkodtak, együtt őszültek meg.
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A ’ magyarpártnak felesége és hat gyermeke volt, az illyr nőtelen maradt 
hogy vagyona testvére fiaira maradjon.

Mióta e’ mozgalmak tartanak, többször megkísértő az ilir bátyját Jella- 
chich pártjára csábítani, de a’ hat gyermekes apa részint hazáját, részint gyer
mekeit féltve, jobb szeretett nyugalomban maradni és nem lépett mellé.

Egy estve az egész család együtt vacsoráit, keringett a’ pohár, de szo
morúan, mert az búcsú pohár volt, az ilir testvérnek másnap reggel mennie 
kellett a’ magyarok ellen.

„Isten éltessen bátya — szólt felemelve a’ kupát a’ fiatalabb, — tovább 
mint engemet.“

„Bár ide haza maradnál“ szólt kérlelő hangon a’ testvér és nyakába 
borult.

„Aligha úgy nem lesz“ rebegé tört szóval az ilir ’s sápadtan, elkékülve 
esett le székéről, ’s szeme hályogba fordult.

„Az istenért, öcsém, mi volt e’ kupában ?“ kérdé elrémülve az idősebb.
„H alál volt benne, halálos méreg.“
„ ’S mi mindnyájan ittunk belőle, nőm, gyermekeim! Segítség!
„Isten minden irgalma nem szabadíthat meg titeket. Nem akartál velem 

jöni a’ harczba, velem jösz a’ sírba.“
„Testvér, mért bántál így velünk?“ sikoltá a’ haldokló családapa.
„Megesküdtem rá“ hörgé az és meghalt.
Reggelre nyolczad magával feküdt kiterítve, csak egy beteges leány ma

radt meg a’ családból.

*** Egy sírboltot törtek fel, egy gazdag családi kriptát. Két bunyik egy 
vaskeresztet talált ott egy fülkébe állítva, mellyen ezüstből kifaragva volt a’ 
megfeszített istenember.

A ’ zsákmányon összeveszett a’ két rabló ’s addig huzakodtak a’ feszüle
ten, míg az egyiknek az ezüst kép, a’ másiknak a’ csupasz vaskereszt maradt 
a’ markában.

Ekkor az első elkezdett szaladni, a’ másik utána eredt, ’s úgy ütötte főbe 
a’ kereszttel, hogy annak egyik ága egész az agy velejéig bement, ’s az ember 
rögtön holtan rogyott le.

A ’ gyilkos azonban: hogy künn levő társai meg ne találják a’ halottat, 
egy kőkoporsóba akarta azt elrejteni.

Alig nyitotta azonban fel a’ koporsó fedelét, midőn abból számtalan fe
kete meztelen kigyó rohant elő; a’ künn maradt rablók társuk iszonyú ordítá
sára oda rohantak, — az ember a ’ földön feküdt ’s rajta több, mint száz apró, 
de mérges kigyó, mik egy perez alatt halálra marták a’ gonosztevőt.

Tagjai irtózatosan fel voltak dagadva ’s szemei kiültek üregeikből.

Egy drótos tót ment keresztül egy magyar falun, ’s ott véletlenül 
megbetegedve elesteledett.

Egy jószívű magyar gazda befogadta őt a’ házába, ’s adott ételt és főzött 
gyógyító füveket neki, de mindez nem használt, a’ tót mindig rosszabbul kezde 
lenni, forrólázba esett, érzé: hogy megoszlásának ideje közel van, ’s kérte a’ 
gazdát: hogy vigyék őt a’ tűzhelyhez közel, mert igen fázik.

Megtették utósó kívánságát, ’s a’ mint a’ tűzhöz közel vitték, előszedett 
szeredásából egy marék krajezárt, oda adta a’ gazdának, azt mondva : hogy 
azt a’ pénzt üsse meg baltával, arany van benne.

A’ gazda szót fogadott. A ’ baltaütésre ketté nyílt mindegyik krajezár, ’s 
belőlök fényes idegen czímerü aranyok hullottak ki, minő kétfelé nyíló krajezá- 
rok ezelőtt is forogtak itt amott a’ nép között, hanem persze üresen.
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Míg a’ gazda e’ pénzeket bámulta, az alatt a’ vándor tot egy nagy nya
láb papirost vetett a’ tűzbe, melly szerencsésen el is égett, mielőtt a’ gazda 
észrevette volna.

Alig vetette a’ tűzbe az utósó darabot, a’ nyavalya tetőpontját érte, el
kezdett félrebeszélni ’s a’ nélkül: hogy csak egy felvilágosító szót lehetett 
volna tőle kitudni, meghalt.

Egy dühös vén illirnek hat leánya volt. Fiatal, karcsú, fekete szemű 
mind a’ hat, egyik szebb, mint a’ másik.

Hat turmezei nemes volt e’ szép ráczlyányok ifjú szép jegyese.
A’ legelső összeütközésnél a’ magyarok és ilirek között ott voltak a’ 

hölgyek kedvesei is ’s küzdöttek azoknak három fitestvére ellen.
Mind a’ három testvér legelői küzdött a’ lázzadók csapatjában, legelsőbb 

esett fogságra közöttök.
A’ vén ilir ekkor Moldvában v o lt, hol a’ Cholera legjobban dühöngött. 

Azon h írre: hogy fiai elvagynak fogva, hazajött. Fáradtan, halaványan érke
zett haza egy este, sárga volt, mint kit a’ koporsóbul vettek ki.

Maga körül gyüjté leányait, mind a’ hatot ’s így szólt hozzájok.
„Menjetek át a’ magyar táborba, ott vannak kedveseitek, ott vannak 

testvéreitek elfogva.
Fiatalok vagytok, szépek vagytok, adjatok mindent kedveseiteknek, mit 

fiatal szép lyán kedvesének adhat; de kérjétek vissza testvéreiteket, áldásom 
rajtatok, ha visszahozzátok őket, síromat találjátok, ha nélkülük jöendtek 
vissza.

Ezzel megáldá a’ szerb leányait, fej ökre tette kezét, megcsókolá ajkai
kat. És keze olly hideg, olly nehéz , ajka olly forró, olly reszketeg volt!

A ’ lyányok elmentek. Idegen, fájdalmas tüzet érzének égni ereikben, azt 
h itték : hogy az a’ szerelem , pedig az volt a’ halál.

Oda értek a’ magyar táborba. Első volt a’ legszebbik, a’ legfiatalabbik, 
kit elküldték felkeresni kedvesét. Vártán volt az, kezében fegyvere, midőn 
kedvese rátalált.

Szeretve futott feléje a’ leány ’s örömmel nyujtá elébe kezét, — némán 
rázta amaz fejét ’s nem fogadta el a’ kedves kezet.

,Nem ismersz?1 rebegé elszomorodva a’ leány.
„Ism erlek, szeretlek is , de most nem vagyok a’ tied , most hazámé 

vagyok.,,
,Csak egy csókot, csak egy ölelést.4
„Nem volna szerencse a’ férfi fegyverén, ki csókolni tudna, mikor hazáját 

halál fenyegeti, ki ölelni tudna, mikor keze véres.“
,Hát testvéreim ?‘
„Ők jó helyen vannak.“
,Élnek-e
„Az égben, vagy a’ pokolban, ha igaz.“
Zokogva ment vissza nénjeihez a’ szerb leány , elmondta nekik: hogy 

híjjába jö ttek , testvéreik hallva vannak, kedveseik mást szeretnek, a’ hazát 
és fegyvereiket.

A’ hat leány elvándultan bujdosni ment erdőkre, mezőkre, ’s néhány nap 
múlva holtan szedték őket össze tópartokon, patakvizek mellett.

A’ cholerát hordták magukkal.
A ’ vén szerb Moldvából hozta azt magával ’s szép leányaira hagyta át

rág n i, ’s úgy küldte el őket a’ magyar táborba, hogy csókjaikkal oltsák be 
az irtózatos ragályt a’ hadseregbe.

Kedveseik férfijelleme megörzé e’ veszélytől a’ táb o rt, ’s a’ hat menyasz- 
szony nyomorúan .veszett el a’ puszta útfélen.
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Az ütközet oda lenn komolyan foly; de mi semmi bizonyost nem tu
dunk részleteiről. Annyi hír já r felénk, hogy, mint a’ vers mondja:

Ha a’ Duna, Tisza mind tinta volna,
’S hat vármegye mind diák volna,
Mégsem tudná azt megíirnya:
Mit össze nem hazudnak a’ városba.

Tegnap Pesten egy rácz házát foglalták le , ki kétezer jó fegyvert akart 
leküldeni a’ zendülőknek.

Eszterházi herczeg hat nagy ágyút ajándékozott az önkényteseknek.

FRESCO-LEVELEK JÓKAI MÓRHOZ.
I.

Addig ’s addig tréfáltunk az ördöggel, kedves öcsém , míg az csakugyan 
meg is jelent, még pedig furfangos karimáju formátumban. Ugyanis.

Ebb’ a’ nyomban kapom a’ rohanva rohant stafétát Csámcsám basa ucz- 
kuruczi ágensétől.

Mihez fogjak? Megvan. R ég sejtem már én, hogy toilettemben beretva 
szerepet affectál egy törül szakadt Sóbri-balta. Nekem se kell több. Oda csapok 
a’ nemzeti gilotinnak, hol a’ titok fekszik, ’s a’ jávorkéreg-pecsétet csakugyan 
föl is tranchiroztam.

Lepattan a’ rekesz . . . hát ezer meg ezer piczi hernyók, bogarak, madár
kák és krokodilok szőkéinek és szárnyalnak alóla kifelé.

— A ha, gondolám, éljen a’ nemzeti nyelv! . . . .  ezek mindenesetre hye- 
roglyph-fajták , csak hogy elevenek.

A ’ szentséges tüdejű Kajmakán saját nyelveni correspondentiát tarto tt 
mindenek felett szemei elő tt, . . .  ’s nagy büszkén, és tán nagy méltán is oda 
vélekedett: hogy a’ ki nem érti, magyaráztassa meg magának.

Elpirultam ugyan kissé, hogy bizonyos nemzeti kérdésben Kotyfung- 
országból előzteténk m eg, de azért nem engedém magam confundáltatni, ha
nem fülön csíptem egy csavargó tudóst, kinek spongiává redlett ganya characte- 
réből huszonháromféle nyelvismeretet olvastam ki.

A ’ tudós eleinte vonakodott, mondván, hogy jelenleg egy fontos thesist 
csapott fejéhez az academia (azt ugyanis, ha váljon a’ legújabb német bankók 
bocskortalpra vannak-e pingálva, vagy csak amúgy incognio heverész bennök 
a’ kutyabőr?)

— Bizony amice Karcsú, ez nagy kérdés; . . . igaza van a’ lelkes acade- 
m iának, hogy Magyarországon így akar segíteni . . . hanem kérem engedje át 
nekem e’ thesis oldási dicsőséget, úgyis én , mint számfeletti financier, több
nyire effélékkel foglalkozom.

Isten nek i, hát cseréljünk. A ’ doctrin-cambium meg is történt. Én nya
kamba akasztám a’ pénzügyi problémát, ’s legközelebb szolgálandok is eredmé
nyével a’ lelki parókák im ádóinak.............. ö pedig a’ Kottyfungi-Placat oldást
vállald el.

Furcsa tünemények vannak ollykor-ollykor a’ tudományos világban. Elő
ször nem hiszi az ember , később bámulja, végre pedig meg is szokja.

Karcsú barátom magaviseletét kissé magam is megbámultam. Később be
látóm , hogy mindaz , mit és miként cselekszik, indokolva lőív, mert a’ kotty- 
fungi nyelv olly végtelen nehéz és complicált, hogy csak egyetlen betű megal
kotásához háromezer év tizenkilencz millió nyelvtudós kívántatik ; ’s e’ szerint 
a’ mi keresztyén calculusunkból az jő k i : hogy a’ tisztelt kottyfung nemzetnek 
e’ mai szent napig nincs több két betűjénél.



Na de menjünk tovább. A ’ tudós hozzálát csere-funetiójához. Egy rógi 
kétgarasosnak azon virágzó völgyében. honnan a’ kétfejű sas még le nem ko
pott, tótágast áll. Megrázkódik. Komoly képet vág. Füleit csattogtatja ’s B 
moll-ból hegyeset füttyent.

Ezen jelekre a’ szétugrott stafét-menageriácska összecsődül; takarosán 
glédába állanak a’ picziny desertorok, és Karcsú uram tolmácsol, még pedig 
illyeténképen:

.,Fu csóróé szpokill Tyovoyn khvzsom kicsir Jeranix röfkör putty csa- 
rabiflines.“

Szabadon fordítva magyarul: „Voytina Mátyás emigrant Duduár a’ jeru- 
zsálemi szláv respublica extra-érdemiért vicekirálynak kiáltatott.“

Lásd barátom, mire nem képes az ördög, ha az ember amúgy istenesen 
megkergeti.

Te kezdted meg a’ játékot édes Mórom. Alig érinted csak amúgy küllö- 
féresen azon nagy férfiúnak — ki nálam incognito koplal — halvány architectu- 
rája állapotját: azonnal megfogamzik az itten üldözött érdem egy méltányosb 
világrészen ; sőt néhány nap alatt tetemes lelki salátává átbokrosodott is.

Üdv neked, oh minden eddigi szőke szerecsenek legeslegragyogóbb körmii 
Mór fia . . . szászszoros üdv a’ respublicához kötőfékezett emigrant Duduár ne
vében. Pacsirta-trillákból legyen kidagasztva hattyú-párnád kebele. Álmodd 
bele kedvesed hűségét, ’s legyen ébredésed az örök vidámság mosolygó ébre
dése. Angyalszívek lángjai lobogjanak lelki kandallód oltárain; soha se terem
jen ott fájdalom, hová és kiért te sohajtozol; ha pedig a’ sors úgy akarná, hogy 
te szellemittas férfiú valaha mégis megtalálnál szomjazni: oh akkor rögtön fod- 
rosodjék ollyatén gyomrozatu pázsit-felhő, hogy belőle kékségesen párolgó thé- 
hullámok csorgadozzanak telivér gégéd rovátkos paradicsomába.

Azon óriás kansáska, melly bal szárnya alatt liozá Csámcsám basa em
lített magna charta-ját, máskorra akará fentartani a’ szerencsét, hogy küldetése 
magas czélját, a’ jeruzsalemi szláv respublica vicekirályát színről színre láthassa.

— Kérem sáskaságodat még csak néhány perczig . . .
— Nem lehet amice időznöm, mert esthajnalon már a’ vörös tenger fe

nekén kell megjelennem keszeg soieréra.
’S ime, midőn a’ követ búcsúöleléshez tollászkodnék . . . üti a’ tizenket

tőt . .  . nyílik az ajtó . . .  ’s egy karmazsinfelhő-forma valami begyalogol . . . .
— Ha . . .  ő az ! . . .  ’s a’ kansáska térdre ereszkedett.
— De hát kicsoda ? — kérdik tán önök szép polgárnők . . .
Majd megsúgom a’ jövő számban.

BERNÁT GÁSPÁR.

KOLOZSVÁR, junius 10-kén. ,Tekintetes KK. és RR.!‘ — ,,Kérem, 
kérem méltóságos úr.“ — ,,A’ nagyságos követ úrnak nincs igaza.“ — „Excjád 
tévedni méltóztatik.“ — „Az oláh comité nem épen ollyan“ — „osztán a’ con- 
ferentiában nem úgy határoztuk el“ — ad normám beszélgettek azon tisztelt 
hazafiak csak ma i s , kik egykor az ellenzéki zászlót lobogtaták ’s kik egy nem 
létező országnak hoznak törvényeket.

Ezek az emberek kimondták az uniót,’s mégsem akarják hinni, hogy nincs 
Erdély. A’ leopoldi hitlevélre, meg a’ fejdelmi conditiókra esküsznek, hogy az 
Approbata meg a’ Verbőczy fennállanak. Napokig veszekednek olly tárgyak 
felett, miknek magok sem Ígérnek életet . . . Hja a’ ministeriumnál sok hivatal 
üres ! —

Szó a’ mi szó; de a" mit ők tesznek, mégis igen sok.
Óránként csak hatvanszor említik a’ nagyszerű áldozatokat (!), miket az 

úrbéreseknek önkényt (— a’ bottól féltőkben—) tettek, ’s mikor ad fractionem 
panis kerül a’ dolog, azt mondják, a’ nemes embertől nem vehetni el mindent.
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A’ jogegyenlőség szent elvét is kimondák , ’s mégis elhatározták, hogy a’ 
regale ezután is a’ nemes ember kezében marad. Tehát ezen elfajult kiváltságos 
táblabiró-osztály a’ leggyalázatosb előjogok egy részéről nem a k a r , nem tud le
mondani.

Azt is elhatározták, hogy az úrbéri viszony megszűnik — két hét múlva. 
Addig a’ paraszt ember h e t e n k é n t  csak k é t  t u c z a t  napot kaszáljon, kapál
jon , arasson. Kihirdetik az erről szóló törvényczikket sz. háromság vasárnap
ján , hogy akkor ünnepélyesen eshessék meg. Az unitárius ember azt mondja, 
neki nincs szent háromsága.

H át még a’ sajtószabadság felett milly szépen örködnek! Ma indítványoz
ták , hogy a’ szebeni német újság szerkesztőjét kihallgatatlan ítéljék e l , ’s lap
já t tiltsák be. Na de ez keresztül ese tt!

Példás egyetértéssel, páratlan renddel, illy szépen folynak a’ néhai E r
dély tek. KK. és RR-dei közt a’ tanácskozások.

’S ha a’ fiatalság, mint valami gép nem echozik helyette, vagy ha vagy 
egy roszlelkü indokolásra talál kiáltani, úgy megszapulják, mint a’ Deákné 
vásznát.

Ez országgyűlés az innepekre haza ment kifúni magát ’s tudatni honn, 
hogy végeztek — semmit.

Nemzetőrségünk organizálása folyik.
A ’ lovasok 100-an felül vannak. A ’ 100 nyárban elmegy — a’ mi azon 

felül v an , itt marad őrizni a’ Krisztus koporsóját.
A ’ vadászcsapat naponként növekszik. H iába, sok nálunk a’ lovatlan 

aristocrata.
Mi magát a’ rendes nemzetőrséget illeti, ez becsületes lelkes polgárokból 

á ll, kikre mind vész idejében, mind jó czélú szellemi forradalom korában szá
míthatunk. SZILÁGYI SÁNDOR.

KOLOZSVÁR , junius 12-kén. (Helyreigazítások.) Az Életképek 2 5-ik 
számában megjelent „Görgény“ vázlatban a’ Rákóczi várparancsnoka hibásan 
van B á t o r i n a k  írva; mert az R á t o n i  volt.

Az Erdélyi Híradó azon számában pedig, mellyben az erdélyi hongyülés 
megyitásaGY. által leiratik, az áll: hogy „Urházi, az Unió zsebkönyv kiadója, 
Rákóczi-karddal az oldalán ’stb.“ Ez is hiányos, m ert: még sastoll is volt ösz- 
szenyomott tetejű kalapján; mi kimaradt.

Ezekután lássunk szét a’ bérezek ölén. Az országgyűlés még mind tart, 
de nem sokára vége leszen; különben a’ lóvásár nagyon gyenge, a’ remonda- 
csikókat azonban szedik, hanem csak a’ rögtön használhatókat.

A ’ robot megszüntetését Szentháromság vasárnapján fogják kihirdetni a’ 
parasztoknak; addig az ügyes tiszttartó másodszor kapáltatott. — A’ paraszt 
juhgyapju darabja ma két forint volt, a’ selyembirkákat még a’ jövő hónapban 
nyírják.

I t t  erősen h irlik , hogy a’ muszkák nem messze vannak tőlünk, ’s azért 
az idevaló nemzetőrség két companiája ma a’ zöld erdőben nagy lakomát rende
zett; csak 1 pft. a’ részvény, és így csak 300 pftot esznek meg 24 óra alatt, 
300 részvényes lévén; — no de én ezt nem kárhoztatom, ’s nem is azért írom ; 
mert én tudom ,hogy a’ burgerség szereti a’ zöldet ’s abban mulatni, Kolozsvárt 
úgy, mint Budapesten. — Ä ’ mulatság czéllövésből á llo tt, ’s czélul Metternich 
volt kitéve. — Egyébiránt az őrsereg eszméjét ’s létrejöttét leginkább pártolják 
a ' hölgyek, mert már szabad . . . .  csákós emberekkel nyilván is társalogni.

Nem tudom , írtam volt-e közelebbi levelemben az obrázsai eseményről, 
azért arról egy pár so r t:
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Kozslárdi és obrázsai oláhok, a’ közel eső balázsfalvi gyűlésen megfor
dult fanaticus bujtógátoktól üsztönöztetve, Kozslárdon és Obrázsán a’ földesúri 
birtokban rablásokat követtek el; ennek megfékezésére kormányi biztos külde
tett katonai segélylyel. — Az Enyeden tanyázó székely atyafiak közül egy com- 
paniát vett maga mellé a’ biztos. Kozslárdon nem történt semmi, hanem mikor 
Obrázsára akart a’ katonaság menni, az ott folyó KükÖllő partján mintegy 3 — 4 
ezerre menő, ’s több falukból odagyült oláhság állott a’ partra, a’ biztosságot 
erővel is át nem bocsátó, — de az átmenet sikerült. Azután a’ biztos táblabirói 
modorban oratiózni kezdett, az oláhok részéről hasonlóan többen szónokoltak, 
és lön marchális. — De a’ harczi ember nem érti az efféle uram bátyáim poli- 
ticát, ’s elvesztette béketürését, — ’s a’ biztost sürgették, hogy vagy bocsássa 
vissza a’ katonaságot, vagy tegyen lépést a’ nép eloszlására.

Melly után a’ katonaság léptetni kezdett a’ tömeg felé, de az nem lőtt.— 
Ekkor egy tisztelendő úrnak való=clericus, a’ búzákból meglőtt egy székely 
katonát, egy oláh pedig a’ tiszthez vágott kiegyenesedett kaszával. — És nem 
kellett több, a’ székely katonák csupán egyet lő ttek , ’s azonnal a’ tömeg szét
futott, t. i. a’ mellyik ott nem m aradt, mert többen megsebesültek; 14-en pe
dig, a’ kik a’ szentháromság vasárnapját nem várhatták, a’ síkon haltak el. — 
Megjegyzendő, hogy többnyire az oratorok estek el. — Valóban sajnálni lehet 
a’ szerencsétlen félrevezetett szegény népet. — A ’ bujtogatókat pedig nem igen 
lehet kézre kapni.

A ’ bujtogatók magoknak Szebenben rendes comitét alakitottak, a’ szá
szok comese Salmen, és Saguna disunitus püspök a’ főnökök ; a’ comité rendesen 
ülésez, vezeti a’ bujtogatásokat ’s nyilván hirdetik a’ szebeni Benigni lapok, 
hogyha az uniót aláírja is ő felsége, ők ellene állnak, ha szükség, horvát segit- 
séggel is. — Hanem most a’ kormány gr. Bethlen Gábor és b. Kemény Istvánt 
elküldötte, hogy a’ tisztelt comitéval számoljon. — Előre tudjuk , hogy semmi 
sem lesz belőle; az energicus kormány nem úgy szokott tenni, mint ez a’ ko
lozsvári gubernium. — Notandum: ha valami eszélyest teszen ezen küldöttség, 
meg fogom írni.

Azt is halljuk, hogy kir. biztosi rendeletből cseh gróf Wallstein majort, 
ki itten a’ Wernhard-féle könnyű lovas-ezredben szolgált, de Szászvároson és 
Szebenben az unió ellen és a’ szláv mozgalmak mellett agitált, cocárdákat ’stb. 
osztogatott, elfogták. — Ha igaz», úgy háromszorosan éljen Puchner kir. biz
tos!!! Gr. Alberti olasz, hasonlóan Wallstein alattvalója volt, de az elhordotta 
az irhát.

Az önkénytesek itt is sokan gyülekeznek a’ fiatal Bethlen Olivér zászlójá
hoz. —  Éljenek!

A’ mi méltóságos uraink szemén még most is rajta a’ hályog. — Köze
lebb egy illyen méltóságos úr — egyébiránt nagy szájhős, ősi fészke a’ Strigy 
mellett egy rongyos oláh falu — egy asztalnál úgy nyilatkozott: hogy „rósz 
constellatio lenne, ha a’ júliusi budapesti országgyűlésen Stáncsics képviselő 
lenne.“ — De egy mellétté ülő gróf, ki nem szájhős, de szótlanul annál töb
bet tesz a ’ hazának, ’s kinek még a’ tollas ifjúság sohasem is fáklyászenélt, 
mint ama méltóságos úrnak, rögtön azt felelte: hogy mégis jobb, hogyha Stán
csics leszen népképviselő, mint valamelly Apponyi. — Éljen a’ nemes gróf! Ti 
pedig tisztelt méltóságos polgártársak ! térjetek magatokhoz; ne várjátok, hogy 
mi télijük le szemtelen álarczotokat.

Ma Antal napja lévén, Puchner Antal kir. biztos tiszteletére a’ város 
ki volt világítva.

Szebenben a’ szászok a’ királyi személynök helyettesének macskazenével 
akartak udvarolni, de véresen szétverettek. — A ’ dolog így tö rtén t: megért
vén a’ helyettes-felmarschall, hogy neki macskazene készül, előre a’ dobosokat 
az udyarán elrejtette; ’s midőn a’ macskazenekar magát elrendezte, ’s mű
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ködni a k a rt, akkor a’ dobosok kirohantak ’s irgalmatlanul elkezdettek ria
dóra dobolni; mire a’ jám bor, de nem félénk szászok futásnak eredtek, ’s 
Erdélyből is szinte kifutottak; a’ futás között sok orra bukván, orra vére 
megindult, ’s így a’ vitéz zenész urakat csupa dobszóval a’ futáson nevető 
helyettes tiszt szétkergette. — Ez az úr okosabban csinált, mint Lederer.

Kolozsvárt még a’ lutriban mind rakják a’ pénzt; jó volna, ha egy pénz- 
ügyministeri rendelet betiltaná. KIS DAEMON.

NEMZETI SZÍNHÁZ.
,,A’ s z e r e l m e s  p a p , “ vígjáték 2 felvonásban; francziául Írták 

ketten, fordította egy maga Csepreghy.
A ’ darab sujetje egyszerű tárgy körül forog; mellyből azonban a’ jelen 

időkre igen korszerű következményeket lehet kivonni.
A ’ társadalmi viszonyok a’ polgárzat minden ágában az idők léikétől á t

hatva, újabb és újabb fejleményeknek néznek elébe. Az egyesek által kézbeke
rített hatalom ellensúlyozására az eddig egymástól felülről jövő machinatiók ál
tal — elkülönzött osztályok egybeforradnak, ’s az elszigetelés kártékony rend
szere, hála az égnek! napról napra jobban hanyatlik. — Elérjük az időt, el 
kell érnünk a’ népek üdvéért, midőn az elkülönzés hideg vérje a’ keblekről le 
fog hullni, elzárkózás, születési előjogok, rangfokozat az emberek közösszeol
vadásában teljes diadalát készítendi el a’ testvériség boldogító eszméjének; a’ 
ketreczek megszünendenek ’s leend a’ nyáj és akol egy.

És ez eszme diadalnapján mennyi vétek, mennyi bűn költözend vissza 
Pandora fenékig kiürített szelenczéjébe! embergyülölet, szeretetlenség, dics- és 
uralkodni vágy, gőg, megvetés vissza fognak börtönükbe költözni, — a’ jog és 
érzelemben szabad nép között helyök többé nem leend.

Az erényt nem mint magas piedestalra emelt istenasszonyt fogjuk többé 
v a s á r n a p o k o n  által imádni, hanem közzénk szálland az , mint szerelmes 
leány, kivel a’ nap minden perczében szívesen ölelkezünk.

Le tehát a’ válaszfalakkal! mindegy, klastrom , vagy színházi páholy le
gyen az.

A ’ tisztultabb szellem régóhajtott napja fölsütött, átható sugáraitól a’ sö
tétségnek oszlania kell.

Törekedjetek mindnyájan testvérülni az emelkedő néppel, elmaradva vagy 
makacsúl félrevonulva, száműzöttek leendetek a’ világosság országából!

Élénk forgalom kezdődik a’ világban.
A ’ természetesség a’ valódi civilisatióval nyomtalanúl összeolvadand.
Érzelemben és cselekedetekben újra ollyanok leszünk, mint a’ teremtés 

e r e d e t i  e m b e r e i  voltak, — lehámland lelkűnkről a’ természetellenes lerivó 
m áz, azon szegletesség ’s modorfélszegség el fog enyészni, melly a’ lélek fón- 
séges egyszerűségét már-már elölte.

Keblünk szerelmében maga az Isten nyilatkozik, — ’b már most képzel
jetek magatoknak egy hosszúvá erőtetett pofát, rőfós komolysággal, kimért mo- 
solylyal, fölfordított szemekkel ’s szenteskedő kéztördelésekkel, és könnyen élő
tökbe állíthattok magatoknak egy papot, ki besavanyított képpel világi hiúság
nak nevez mindent, mit a’ természet szentsége oltott az emberi szívekbe; — ki 
e’ szónál , s z e r e l é m ‘ kilenczszer vet magára keresztet; — a’ lyánka k é k  sze
mében találni föl az eget, nála bűn; — a’ lyánka karjaiban m e n n y e i  ü d v r ő l  
álmadozni, kárhozat; — hát még c s ó k r ó l  gondolkozni, ez szerinte legalább
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is annyi, mini a’ pokol tüzokádó nyitott kapuit keresni föl. És illy ember tanít 
bennünket imádkozni, ki a’ természet szent nyíltságától elvonja magát?

Nem-e a’ szerelem tiszta tüzében születik a’ legszentebb ima? —
A’ fölvilágosodás napja földeritó a’ legsötétebb zugokat.
A’ szemfényvesztő mystér-eknek kora le já rt, a’ pharizeusokra ráismer a’ 

világ. —
A ’ sötét czellák omladoznak, a’ reverendái álszigornak enyésznie kell. A’ 

pap e m b e r r é  le tt, ’s ha dicső hivatását az új népnél sikerrel akarja gyako
rolni, avit fegyvereit, mellyekkel eddig csak a’ vakokra hato tt, el kell dobnia.

V a k o k  nincsenek többé, — az emberek immár nvilt szemmel látják, 
hogy a’ papnak is csak úgy húsból van a’ szive, mint bárki másnak, ’s miért 
kellene ezt a’ szenteskedés álarczával eltakarni?

Az álerény csinált virág, színét nem a’ természettől kölcsönözte, ’s az 
ég harmatgyöngyével nem ékesíti. — —

A ’ referens tolla alatt fekvő vígjáték ezen themára van írva, —  főszemé
lye Claud candidatus, midőn elébünk a’ színre vezettetik egy a’ Poupin atya 
iskolájában pedánssá vált papnövendék, kinek minden mozdulata reverendába 
szorított, beszéde litániaszerü, mosolya mint a’ pénteki bojtos étel, és mindeze
ken felül vén gazdasszonyt tart.

De Claud candidatus úrnak vannak fiatalkori emlékei, bizonyos ének, 
mellyet nem épen mennyei, hanem inkább földi arkangyalkák zengedeztek, élén
kén betapadt leikébe; — mielőtt papi czellájába lépett, opera-szöveget is irt, 
melly minden sorában hemzseg a’ szerelemtől. Ez opera czíme: ,,A’ szerelmes 
pap.“ Egy kebelbeli barátja, ki különben tehetségdús zeneszerző, ezt titkon 
elrabolja tőle, és zenét csinál hozzá, a’ dolog végre ügyes fejlemények után oda 
üt k i, hogy a’ mi jó candidatusunk a’ gyehenna tüzébe, a’ színpadra vonczolta- 
tik ; darabja próbáját maga személyesen igazgatja, ’s kiket kevéssel ezelőtt pré- 
dikácziójában az ördög körmének elevenen eladott, a’ csinos színésznőket ösz- 
szevissza ölelgeti, sőt végre — a’ főszinész hirtelen megbetegedvén — hogy da
rabját a’ haláltól megmenthesse, a’ főszerepben maga lép föl. Claud candidatus 
az élet gyönyöreit megízleli, ’s ha talán Poupin atyától nem rettegne, oda se 
hagyná többé a’ színházi öltöző szobákat. De így nehezült szívvel vissza kell tér
nie magányos ezellájába, hol az idő reggeltől estig ’s még é j e n  át is olly 
brömtelen.

No de kedves Claud candidatus uram , félre a’ búval; Poupin atya öreg, 
már nem soká viszi, azután pedig majd minden máskép leend; a’ megelégedés 
szelíd angyala, egy csinos papné képében megszállja czelláját, ’s önboldogságát 
híveire, a’ nap minden perczében újult kedvvel igyekezend átvinni. H a ön a’ 
m e n n y o r s z á g  útját föllelte, híveit is biztosabban vezérelheti felé.

E g r e s s y  a’ candidatus szerepében utánozhatlanúl eredeti alak volt, 
’s egyedül játékának tulajdonítható, hogy a’ közönség mindvégig a’ legélén
kebbül mulatta magát.

Komlóssy Ida és Szilágyi Lila igen-igen szeretetreméltó két énekesnő 
volt, — mert n e m  é n e k e l t e k !  Lilácska habár még kissé a’ színpadon 
elfogúlt is — kedvesen kezd fejledezni — mindenesetre őrszemekkel kisérendjük.

Jun. 19. , C a p r i c i o s a ‘ vígjáték. Lendvai-Latkócziné még mindig 
a’ régi kedves Capriciosa, olly jól, olly elragadólag, olly édeshamisan játszott 
ma is, hogy szinte kedvünk kerekednék, ha lehetne — nevét a’ magunkéval is 
megtoldani. B ................... Y GYULA.

S z í n é s z i  h í r a d á s .  Alulirt színész-igazgatók G ó z o n Antal 
u rat, a’ pesti nemzeti színház tag ját, nevezték ki ügyvivőül, minélfogva az 
igazgatásuk alá szándékozó drámai és operai tagok a’ f. évi november 1-sö
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napján kezdendő aradi szinidői szakra a’ nevezett úrhoz intézzék bérmentes 
leveleiket; a’ vele kötendő szerződés alulirtaktól mint érvényes fogadtatván el. 
— Költ Aradon, május 24-én 1848.

HAVI MIHÁLY és GOCS EDE, 
az aradi szinliáz igazgatói.

K u n - S z e n t  m i k l ó s ,  jun. 15-én. Eljött az idő, midőn nemzetté 
lett a’ nép, ’s ö választja képviselőit az országgyűlésre, nem pedig a’ nemes
ség. Kaptam az alkalmon; hogy a’ ki eddig az irodalomban képviseltem a’ 
népet, képviseljem most az országgyűlésen is . . .  . ki ismerné jobban szüksé
geit, mint én? ki védelmezné lelkesedettebben jogait, mint én? hiszen a’ nép 
az én vallásom, istenem !

Lejöttem szülőföldemre Kis-Kunságba, proclamatiót osztottam szét a’ 
nép közö tt, azt az egész kerület választóinak igen nagy része lelkesedéssel 
fogadta, ’s egy hangon azt beszélték, hogy engem választanak követnek. Nehány 
napra fólrándultam Pestre, ’s mire ismét visszajöttem, olly borzasztó hírek ke
rengtek felőlem, millyek csak a’ legelvetemedettebb gonosztevőt illetik. Mind- 
azáltal a’ szentmiklósi nép látni és hallani kivánt, hozzám jöttek deputátióban 
vagy kétszázan. Elmentem velők a’ városházához, ’s bejelentettem a’ tanácsnak, 
hogy népgyülést fogok tartani. Rám röffent a’ berzenkedő süldisznó-csoport, 's 
el akarták tiltani föllépésemet. Nem engedtem. Végre beleegyeztek olly foltét 
alatt, ha minden következményért magamra vállalom a’ felelősséget, ’s ha ta r
tandó beszédemet előlegesen bemutatom nekik Írásban. Az első föltételt el
fogadtam , a’ másikat nem fogadtam el két okból, először mert magam sem 
tudtam még, mit fogok beszélni, másodszor mert, ha előre készítettem volna is 
beszédemet, nem azért töi'öltük el márezius 15-én a’ censurát, hogy munkámat 
egy kupaktanács vizsgálata alá bocsássam. Azt kérdezte a’ bíró, hogy miről 
fogok hát beszélni ? mondám: a’ követválasztásról ’s azon rágalmakról, mellye- 
ket távollétiemben rám kentek. Iszonyun fólfortyant, hogy a’ követ választásról 
szónokalhatok, de birói minden hatalmával tiltja, magamat a’ vádak alól men
tenem. Oh birók példányképe! ellenem minden aljasságot hagyott terjeszteni 
’s terjesztett ő maga is, és tőlem eltiltja, hogy ne merjem igazolni magamat ! 
és ez ott történt a’ városházban, az igazság templomában ! igazság istenasszo
nya, miért tartod merev kézzel ezt a’ kardot, miért nem vágod le vele, ha a’ 
fejét nem is, legalább orrát és fülét?

Kiálltam a’ városház elé, ’s beszéltem az összegyűlt néphez a’ követvá
lasztásról, és hallgattam a’ rám sújtott vádakról, nem a’ birói parancs követ
keztében, hanem láttam a’ nép arczárói, hogy ha csak emlitem is rágalmazói
mat (kik a’ városház egyik ablakából néztek) azonnal berontanak, ’s szétszag
gatják őket, mint a’ rósz bankókat.

Még mikor a’ városház teremébe értekeztem az érdemes tanácscsal, vé
letlenül megcsördült oldalamon a’ kard, erre a’ nép ott kinn elkiáltja: baj van, 
Petőfit bántják ! ’s betódultak, és csak akkor csillapodtak le, midőn meggyő
ződtek, hogy nem akartak bántani. Elvégezvén dolgomat a’ tanácscsal, a’ nép 
harsogó éljenzés közt kisért ki, ’s a’ mint később megtudtam : míg beszéltem, 
közülök többen kinyitott bicskákkal álltak körülem . . . .  azt hallották, hogy, 
a’ mint ők nevezik a’ kaputosokat, a’ farizeusok le akarnak engem beszédein 
közben rántani. . . .  El voltak határozva, hogy a’ ki hozzám nyúl, irgalmatla
nul legyilkolják. Szerencséjökre moczczanni sem mertek, a’ népgyülés a’ leg
nagyobb renddel oszolt szét, ’s az egész város köznépe mellém esküdt, és azóta 
tántorithatlan hivem e’ mai napig.
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Délután átrándultam Szabadszállásra egy kis körülnézés végett. Egy ta 
nácsbelitől magától hallottam, bogy a’ nép csaknem kivétel nélkül részemen 
van, valamint a’ laczbáziak és fülöpszállásiak is. Nyugottan mentem vissza 
Szentmiklósra, semmi kétségem nem lévén többé felőle, hogy én leszek a’ kö
vet. Isten látja lelkemet, miért örültem a’ megnyerendő követségnek: dics
vágyból és haszonlesésből-e, vagy egyedül azért, hogy a’ nép boldogságáért 
és jogaiért küzdjek?

Mire visszaértem Szentmiklósra, elleneim újra szaporiták az ócsárláso- 
kat, rágalmakat, hazugságokat ellenem, többek között, hogy az én délelőtti be
szédemet egy újságból loptam , hogy most délután Szabadszállásba be sem 
eresztettek, hanem a’ város végéről visszakergettek stb.

Tegnapelőtt délután egy barátomhoz, kinél itt szállva vagyok, egy levél 
éi’kezett a’ szabadszállási várospecséttel ’s „Szabadszállás városa bírái“ aláírás
sal. Ez becsületére válnék a’ legutósó kanásznak, a’ legelső jezsuitának és 
Metternichnek. Tartalma többek között: „Ezen fenyegető veszélyt a’ fanaticus 
izgató Petőfinek követünkkül magát feltolni akaró erónytelensége (???) okozá, 
kinek nálunk is voltak ugyan nehány követői, kik elámittatva leven, nem 
tudták, hogy milly viperafajt akartak keblökbe rejteni; de hála a’ nemzetek 
nemtőjének, ezen polgárok felvilágosodva átlátták, sőt elismerni készek, balvé
leményeikből könnyen lehető végveszélyét kedves nemzetünknek. Petőfi egy 
polgártársunk azon kérdésére, hogy mikor leend már béke honunkban, azt fe
leié, hogy sohasem, míg ezen ország vissza nem száll azokra, kiké volt, t. i. a’ 
tótokra ; — ebből átláthatni, hogy milly veszélyes lenne illy alacsony jellemű 
egyént több jeles hazafiak mellőztével személyünk országos képviselőjéül kül
deni követnek, kiről fólteszi már minden polgár, hogy bennünket kész lenne 
eladni a’ legcsekélyebb árért. — Illy étén állásában a’ dolgoknak, ma nálunk 
közgyűlés tartatván, elhatároztatott, hogy tisztelt polgártársunk által tudtára 
adni kívánjuk Petőfinek, hogy ha személyes bátorsága és élete kedves, igen jól 
tenné, ha a’ jövő nemzeti gyűlésre menő követ választására a’ jövő csütörtökön 
köztünk meg nem jelenik, mert a’ nép ingerült, ’s nem állhatunk jót, méltó 
haragja felgerjedésiben lehető dühéért“ stb. stb. — Barátom, kihez e’ levél in
tézve volt, átadta nekem. Azt gondoltam, hogy e’ terroristicus levéllel csak el 
akarnak engem onnan ijeszteni, de elhatároztam, hogy ha igazán akármiilyen 
ingerült is a’ nép ellenem, a’ rám árasztott becstelen rágalmak következtében, 
meg fogok a’ választáson jelenni, ’s az ingerülteket fölvilágosítom és lecsilla
pítom . . . .  de ha ezt el nem érném is, ott leszek csak azért is, nehogy párt- 
hiveim méltó boszankodással azt mondják, hogy elhagytam őket, kik olly tán- 
torithatlanul ragaszkodtak hozzám. Tegnap este felé átmentem Szabadszállásra. 
Egy ismerősömhöz szálltam. Midőn ott megláttak, az egész háznép iszonyú ré
mületbe esett, alig voltak képesek ennyit mondani:

— Az istenért, távozzék el tüstént, ebben a’ szempillantásban, mert 
mindjárt agyonverik. Tegnapelőtt majd éjfélig tartottak népgyülést ön ellen, 
’s a’ népet fólbőszitették. A’ pap, kinek fia akar követ lenni, azt mondta: 
mihelyt be jön ön a’ városba, azonnal félrevereti a’ harangokat. Távozzék, ha 
élete kedves !

Egy rokonom lélekszakadva futott hozzám, ’s ugyanezeket beszélte, ’s én 
már hajlandó voltam a’ visszafordulásra, nem a’ magam személyét féltve, ha
nem feleségemet, ki velem volt. Gondolám, hogy agyon csak nem vernek, még 
bántani sem fognak, azt hiszem, de tudja isten, miilyen scandalosus jelenet tör
ténik, ’s hogy látta, hogy hallgatta azt végig feleségem? Mondám neki, hogy 
menjünk vissza, de ő határozottan azt felelte, hogy nem megyünk, itt kell ma
radnunk; ha agyon akarnak bennünket verni, jól van, verjenek agyon, hanem 
azt ne mondhassa senki, hogy te hátráltál.

így szólt feleségem, ’s én beleegyeztem , hogy maradunk, sőt azonnal
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fölmentem a’ városházhoz. O tt nagyon meghökkentek, váratlan, ingyen sem 
remélt megjelenésemen. Leesett az álla valamennyinek. A’ főjegyző, ki egyet
len jó emberem Szabadszálláson, elbeszélte az ellenem tartott népgyülést, 
mellyben öt az érdemes tanács arra akarta erővel kényszeríteni, hogy engem 
hivatalosan rágalmazzon, becstelenitsen, mire ő mint becsületes ember termé
szetesen rá nem állt. Néhány jelenlevő siheder szörnyükép mentegetőzött, hogy
ők sohasem támadták meg jellememet, hanem csak elveimet. O h  t i ...........
tudjátok is ti, mi az a’ jellem, mi az az elv !

A’ mint este felé visszamentem szállásomra, számos gazdaemberrel talál
koztam, kik mindnyájan nyájasan köszöntek. No, mondám, hiszen minden jól 
van, elleneim megszeppentek, a’ nép szívesen lát. Éjjel mintegy tiz óra felé 
muzsikaszó és kurjogatás keltett föl álmomból. A’ pap fiát éltették, mint kö
vetet. Kinéztem, ottkinn a’ ház népe mondja, hogy egész várost itatja a’ pap. 
Miután látták az alávalók, hogy semmi rágalommal, semmi gyalázással el nem 
hódíthatják tőlem az embereket, a’ végsőre vetemedtek, borral és pálinkával 
vették el a’ szegény szánakozásra méltó nép eszét, hogy énellenem és így 
önnönmaga ellen forduljon! Az ivás és orditozás egész éjjel tartott.

Másnap korán reggel fölmentem a’ városházhoz, hogy ott bevárjam a’ 
vidékieket, ’s ha mindnyájan együtt lesznek, a’ választás előtt igazoljam ma
gamat a’ rámdobált vádak ellen. Néhány perczig állhattam ott magamban, 
midőn mellettem e’ szót hallom „szemtelen.“ Oda pillantok, ki szólt ? hát egy 
tiszteletreméltó individuum, ki fiatal korában az apámtól egyszer negyven 
bankó forintot kért kölcsön, adott is neki. Később tudta meg az apám, hogy 
a’ jó madár saját apjától puskát, pisztolyt és lovat lopott ’s elugrott pusztai 
betyárnak. Egy ideig betyárkodott, az utón elfogták, ’s utóbb szabadszállási 
biró lett, és ettől fogva nem a’ szomszéd határokat, hanem csak születése vá
rosát lopta. Ez az ember, ha ugyan embernek nevezhetni, mondta nagy része
gen mellettem, hogy „szemtelen.“ Meg sem gondoltam, hogy rólam beszél, ’s 
mint feléje fordulok, azt m ondja: „igen, igen, szemtelen ! mit szemtelen- 
kedik itt ?“

Oda léptem hozzá, ’s így szólék :
— Kérem az urat, válogassa a’ szavakat.
— Nem válogatom meg a’ szavakat, felelt részegen: hogy mer az ur itt 

szemtelenkedni ?
•— Még egyszer ismétlem, szólék, válogassa meg a’ szavakat!
Mire ezt kimondtam, azt vettem észre, hogy körülvett egy egész dühöngő 

részeg csapat. A ’ jel meg volt adva, mindenhonnan tódultak felém, ’s több, 
mint száz torok orditá körülöttem:

— Ez az a’ hazaáruló, ez az akasztófáravaló muszka spion, a’ ki el 
akarja adni az országot: szaggasd szét, üsd agyon !

— Megállj átok, polgárok, kiálték, hagyjatok szólni, hadd igazoljam ma
gamat !

— Nem hagyjuk szólni, agyon ü tjük ! így üvöltöttek iszonyú szidalmak, 
piszkolások, káromkodások között. Ekkor már a’ kapu alá toltak; látván, hogy 
szóhoz nem jutok, kérdém, hol a’ biró?

-— Én vagyok, mit akar? szólt egy vén ember.
-— Biró uram, mondám, felelős lesz érte, ha bántanak!
— A ’ leszek, ha lehet, válaszolt a’ biró ; jöjön hát föl.
Fölkisért az emeletbe. O tt találkoztam a’ követválasztási bizottmány el

nökével, egy kicsapott nótáriussal, ki a’ népgyülésen azt nyilatkoztatta, hogy 
ha a’ nép agyon nem ver, ő fog agyonlőni.

— Ugyan minek jött ide, hogy mert ide jőni ? szólt ez, miután a’ nép 
úgy föl van ingerülve ön ellen?
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— Ki ingerelte föl? én-e vagy önök? feleltem, egyébiránt ez nem kér
dés, csak annyit mondok, hogy ön és a’ biró felelősek értem.

— Ha ebben a’ pillanatban el nem takarodik ön a’ városból, felelt a* 
kicsapott nótárius, mi nem kezeskedünk életéért!

— így hát nincs mit tennem, szólék, mint távoznom, de arra ügyeljenek, 
hogy ne csak személyemet ne bántsák, de még csak ne is insultáljanak. Való
ban gyönyörű! így értelmezik önök a’ szabadságot ? így gyalázzák meg önök 
saját városukat, mellynek neve Szabadszállás!

— Az a’ szabadság, felelt a’ követválasztási bizottmány elnöke, a’ k i
csapott nótárius, az a’ szabadság, hogy a’ ki nem tetszik a’ népnek, azt kiker
getik a’ városból.

Ez alatt feljött a’ pap is, ki fia érdekében huszonnégy akó-borral prédi
káltatok az éjjel a’ népnek, ’s biztatott, hogy ne féljek, nem fognak bántani, 
csak távozzam.

— Ne féljek ? szólék; hát jöttem volna-e ide, ha félnék!
Lekisértek az udvarra; a’ városház előtt még mindig ordított a’ részeg 

tömeg. Fegyveres nemzetőrök álltak elő, és körülvettek.
— De így gyalog csak nem utazhatom el, mondám, be kell várnom, míg 

kocsim megérkezik Szentmiklósról.
— Addig nem várhatunk, szólt a’ kicsapott nótárius, mindjárt indulnia 

kell önnek, tovább nem tartóztathatjuk a’ népet. Majd szerzünk mi kocsit . . . . 
épen ott áll egy készen . . . .  hajts utánunk kocsis!

’S mentem a’ város végéig, hol szállva voltam, gyalog, körülvéve a’ 
fegyveres nemzetőrüktől; csak a’ hiányzott, hogy kezemet hátra nem kötötték. 
Fölrakták holmimat, fölültem feleségemmel, ’s indultunk Szent-Miklósra. Már 
jó darabig mentünk, midőn rákiáltok a’ kocsisra:

-— Hová megyünk, hisz ez nem a’ szent-miklósi ut!
— De biz az, uram, felelt a’ kocsis, de nem az országút, majd ott a’ 

bösztöri csárdánál rátérünk.
— H át miért nem megyünk az országúton ?
— Megparancsolták, hogy ne azon vigyem az urat.
Én elhallgattam, meg nem foghatván, miért történt ez ? mikor már jó 

messze haladtunk, véletlenül az országút felé pillantottam, ’s láttam nagy tá 
volban az én zászlómmal a’ szgnt-miklósi és laczházi kocsikat, mellyek mind 
az én embereimet vitték. Ekkor világosodtam föl . . . . így játszottak ki, hogy 
embereimmel ne találkozzam. Irtóztató dühhel értem haza. Dél felé visszajöttek 
a’ szent-miklósiak és laczháziak hasonló dühhel, ’s ők beszélték el, mi tör
tént velők.

Már mikor Szabadszallás felé mentek, a’ bösztöri csárdánál egy ember 
így fogadta őket a’ pap fiának nevében :

—  A’ ki nem Petőfi, ide jöjjön, és egyék igyék, a’ ki pedig Petőfi, be ne 
menjen Szabadszállásra, mert mind agyonverik!

Embereim közül egyetlenegy sem tántorodott el, sem a’ csábításra, sem 
az ijesztésre. Szabadszálláshoz érvén, a’ város végén azzal fogadták őket a’ 
helybeliek, hogy Petőfi már eltávozott, ő maga kérte a’ tanácsot összetett ke
zekkel, hogy csak vitessék el őt; de azért be ne vigyék azt a’ zászlót, mellyen 
Petőfi neve van, mert mihelyt egy lépést tesznek vele, végok van. Barátom, 
kinél szállva vagyok, többed magával bement a’ városházhoz, kitudakolni a’ 
dolog mibenlétét. A’ mint nevemet említette, rákiáltottak, hogy ki ne mondja 
nevemet, mert halál fia lesz. Hirtelen zaj támadt, hogy a’ város végén össze
ütköztek a’ helybeliek és a’ szent-miklósiak. Erre a’ bennlevö szent-miklósiak 
kifutottak társaik védelmére, de a’ hir szerencsére csak koholmány volt. T a
nácskoztak, mit tegyenek, bemenjenek-e vagy sem? az odavalók föl voltak 
fegyverkezve puskákkal, kardokkal, sőt kaszákkal és vasvillákkal is. Jö tt egy
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deputátió a’ városháztól, melly azt állította, hogy nincsenek felfegyverkezve; 
jö tt másik deputátió, melly azt mondta, hogy bemehetnek bizton, m e r t  m á r  
l e r a k t á k  a’ f e g y v e r t .  E’ nyilatkozattal elismerték, hogy csakugyan 
föl voltak fegyverkezve, ’s az én embereim, kiknél még bot sem vo lt, azt 
mondván, hogy a’ mint letették, fól is vehetik ismét a’ fegyvereket, visszafor
dultak, de azon szándokkal, hogy ha engem még utolérnek, visszavisznek ma
gokkal a’ választásra, ha mindnyájukat lelövöldözik és agyonverik is. Szeren
csére, csak itt Szentmiklóson találkoztak már velem, hol csendre és rendre in
tettem őket, azzal biztatván, hogy a’ törvény majd elégtételt ad nekik, a’ miben 
nem kételkedem.

Szabadszálláson egy hanggal, szavazás nélkül kikiáltották követnek a’ 
pap fiát, egy gőgös és buta embert, ki azon felül Szluha teremtménye.

Ekkép ment végbe a’ követválasztás. Nem hamisítottam egy tényt sem, 
de csak egy szót sem, isten engem úgy segéljen ezen és a’ más világon!

Es azok, kik így ellenem lázitották a’ népet, örökké azt beszélték, hogy 
én lázitottam, én vagyok a’ lázitó. Hah, ha lázitottam volna, ezóta a’ szent- 
miklósi és szabadszállási kaputosok csontjai szétszórva hevernének. Ez csak 
egy két szómba került volna, de én voltam a’ ki mindig csillapítottam, rendre 
intettem a’ népet, én gátoltam meg az összeütközéseket.

Sohasem ostromoltatott szemtelenebbíil a’ becsületességet és igazságot a’ 
gazemberség, mint ezen esetben. Azzal kezdték, hogy gyülöltté tegyenek a’ nép 
előtt nyomtatott proclamátióm által, mit tolakodásnak magyaráztak. Ezzel nem 
boldogulván, azt hozták fól, hogy republicánus vagyok. „Soha se bánjuk mi, 
ha republicánus is,“ felelt a’ nép, „hadd legyen, azért követünk lesz.“ — „Ez 
azon ember, szóltak elleneim, ki ellensége ministériumunknak és királyunk
nak!“ erre a’ nép úgy válaszolt: „Nem bánjuk mi akárkinek az ellensége, de 
minekünk barátunk, azért követ lesz. A’ ministerek és a’ király nagyurak, lesz 
elég barátjok az országgyűlésen; nekünk pedig vagy lesz vagy sem.“ Midőn az 
etfélék sem használtak, kezdtek becsteleniteni, hogy én ollyan ember vagyok, 
kinek már Pesten nem is szabad szólnia, kit Pestről kitiltottak, kinek megbuk
tatását, bezáratását, agyonveretését jó szívvel fogja venni a’ ministérium és az 
egész nemzet, ’s hogy én az illyrnek, orosznak ’s ki tudja kinek el akarom 
adni az országot, ’s minthogy még ezen gyalázatosságok által sem hitték biz
tosnak győzedelmöket, az utósó éjjel leitatták a’ népet, ’s a’ részeg tömeggel 
erőszakosan buktattak meg. Hogy nevezzem ezt az eljárást? erre egy új szót 
kellene föltalálni, mert az ördögi gonoszság ehhez képest krisztusi erény! —

Ti néhány becsületes kaputos emberek, kik a’ magatok veszélyeztetésével 
is pártomon és így a’ nép pártján voltatok, fölirom neveiteket és nem fogom 
elfeledni. De fölírtam a’ ti neveiteket is, ti nem tudom micsodák, kik ellensé
geim és így a’ nép ellenségei voltatok, ’s csak annyit mondok nektek, hogy két 
szót tanultam Erdélyben az oláhoktól, ez a’ két szó: „ c z i n e  m i n t y e ! “

És ennek ma kellett történnie, hogy engem mint orosz spiont, mint haza
árulót agyon akart verni a’ magyar nép, ma junius 15-én! . . . .  ma három 
hónapja, hogy márczius 15-ike volt, midőn első valék azok közt, kik a’ magyar 
nép szabadságáért szót emeltek, síkra szálltak! — De én azért nem a’ népet 
kárhoztatom, hanem ámitóit, félrevezetőit, kiket egykor a’ törvény és az isten
egyaránt m eglakoltat...........a’ nép én előttem szent, annyival inkább szent,
litert gyönge mint az asszony, ’s mint a’ gyermek. Dicsértessék a’ nép neve 
most és mind örökké !

P E T Ő F I SÁNDOR.
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KÜLFÖLDI TÁRSASÉT,RT.
BECS, 18  48. N y á r e l ő  8 - k á n .  (Vége.)
Közelget az olasz függetlenség diadalnapja. Szinlett győzelmével becsal

ták Radeczkyt a’ labyrinthba, honnan egy könnyen kimenekülni alig fog. Majd 
számolnak ezzel a’ szabadság vérszopó tyrannusával is. Megtanítják a’ vén rá- 
czot az olasz függetlenségnek diadalmas istenére. Az itteni olaszok öröme ha
tártalan volt Radeczky utósó győzelmének hallásakor. Tudták előre a’ cselt, ’s 
örültek a’ koncz elnyeretéseért csaptába esett ellenség veszedelmének. Csak a’ 
magyar ’s német katonaságot sajnálom. Szükségünk lett volna nekünk ezekre 
a’ hős fiakra az ellenünk jövő északi óriás ellen. Talpig derék gyerekek voltak
azok az Olaszországba vitt magyarok............. dicsőbb sorsot érdemeltek volna.
Nincs gyalázatosabb halál, mint a’ szabadok ellen szolgaságért küzdők halála. 
A ’ mi katonáink megérdemelték volna, hogy ha már egyszer esniök kell, a’ 
szabadság vérmezején essenek el. Megfelelt volna egy közülök legalább is öt, 
hat orosznak. Hiszek azonban annyi nemeslelküséget az olaszban, hogy ha ka
tonáink fogságba esnek, másodszor szégyenítend meg bennünket minden díj 
nélküli hazaküldésükkel. Ez aztán sokkal nemesebb tett leend, hogysem a’ szé- 
gyenfoltott magunkról egy erőtlen köszönettel letörölhetnők.

Peschiera már megadta magát. A ’ várban volt határőröket haza kisérték. 
Ezekkel is csak ellenségeink száma szaporodott. Úgy örülök nekik, mint ked
vesemnek ................mikor csupa f é l r e é r t é s b ő l  mást szeret.

A’ bécsieknek tanulók iránti lelkesedése még most is határtalan. A ’ vo
nalokon kívül levő Ottakring ’s Pacsirtamező közönségek is 50 tanulót kérnek, 
hogy szállásuk ’s élelmükről gondoskodjanak. A ’ kisasszonyok is el akarják h i
tetni szülőikkel, hogy most a’ nemeslelkűség a’ fölfogadandó tanulók számától 
fóltételeztetik. Magam is ismerek egy csinos barna lyányt, ha ott fölfogadnak, 
még magam is tanulóvá leszek. Kosztot nem is kérek, jól fogok én lakni ideá
lom szépségével is.

Többet is írnék, de lázadás van. Ezt meg kell néznem. Nem a’ bécsi nép, 
maga a’ természet lázadt föl. Ágyú- ’s puskagolyók helyett jégdarabokkal lö
völdöz. Akkorák ezek, mint egy galambtojás. Brr! Brr! . . . .  ablakomon gyö
nyörű egy központból kimenő sugáros figura van. Még a’ szép leány is kiment 
a’ fejemből. A’ nápolyi királyra is csak úgy futva emlékezem. Azt mondják, 
hogy Ferdinánd is haza jön. Sötét van, mint az Ítélet. Ollyan feketeség ural
kodik, mintha a’ levegő insbrucki jezsuitákkal volna kibélelve, ’s onnan menny
dörögnék a’ végítéletet. ’S én? . . . gyönyörködöm a’ természet forradalmában, 
mert tudom, hogy utána tisztább leend az ég, — egészségesebb a’ vidék . . . . 
ha szinte a’ reactionális jégdarabok sok határt elpusztítanak is.

BECS, 1 8 4 8 .  N y á r e l ő  1 4 - k é n .  A ’ slávok szemtelensége vakme
rőséggel határos. I tt Bécsben, az osztrák birodalmi némettség fővárosában, 
veszélyeztetve van általok a’ személyes bátorság és véleményszabadság. Egy 
magyart, ki nemzetiségét védőleg szóllalt fel, 13 cseh kivont karddal támadott 
meg a’ Práterben, ez azonban nem veszté el lélekjelenlétét, ’s addig védte ma
gát, míg két gránátos közeledte a’ zsivány cseh csoportot szélyel nem ugrasz
tottá. Ez aztán példája a’ csehek vitézségének. Tizenhárom cseh nem birt egy 
magyarral, ’s három ember előtt fólfegyverzetten sem mert megállani, Pedig 
még a’ csehek minden sláv fajok közt legvitézebbek, ha az őrültségig magasuló 
dühösséget vitézségnek lehet nevezni. A ’ visszaállítani szándokolt sláviának, 
ha csak illyen gyermekei vannak, akkor szép jövővel nem kecsegtetheti magát. 
Alattomos orgyilkosok gyávaságán korunkban országa nem alapulhat. Csak 
olly nemzetiségnek van most jövője, mellynek alapja honfiak szabadságérzetétől 
van körül övezve. Ezzel az öreg slávia nem dicsekedhetik. Ifjúsága rózsája el
virult; *s most, mikor a’ szabadság tavasza új életre hívja az átalakulandó
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E u ró p á t................ a’ viruló nemzetek sorában számára hely nincs, ’s nem is
lehet. Szerencsétlensége az, hogy gyermekei képtelenek az igazi szabadságra.
Szolga és zsarnok tud lenni a’ sláv, de önszabadságáért élni halni tudó...........
. . . .  vagy más nemzetiségekben a’ szabadságot tisztelni tudó soha! ! Eleitől
fogva vagy elnyomó, vagy elnyomott v o l t ............. de tisztán független soha.
A ’ szabadságot úgy véli elérhetőnek, ha más nemzetiségeken zsarnokoskodhatik, 
mit ha kivinni nem képes, szolgai alázattal borul a’ hatalmasabb győző lábá
hoz, ’s félelme és gyávasága a1 vak engedelmesség aljas körébe sülyed le. Nem 
érzi az emberi méltóságot magában, nem tudja azt tisztelni másokban sem.

Prágából nem sokkal ezelőtt néhány tanuló érkezett, hogy a’ május 15-ki 
’s 26-ki események iránt kijelentse a’ prágai egyetem rokonszenvét. Panasz
kodva említették, hogy a’ csehek ideiglenes kormányának elnökétől gróf Thún- 
tól alig nyerhettek engedelmet az eljövetelre, ’s hosszas kérelmezésük után is 
csak mint egyesek, — de nem mint küldöttség — eresztettek el. Hosszas lamen- 
tátiójuk végeredménye az v o lt, hogy a’ sietségben még pénzt se hozhattak 
magukkal, mert ha pénzre vártak volna, a’ kormány változékony jelleme kön
nyen talált volna okot otthon marasztásukra. Valóságos német cseheknek 
adták ki magukat, pedig testestől lelkestől Swornossok voltak. Ezeknél a’ 
Swornossoknál dühösebb vad teremtése nincs az úr istennek. A’ legtulzóbb 
csehek lépnek a’ Swornostok közé, kiknek legkisebb gondolata is Sláviának 
európaszertei uralkodásával határos. Más véleményét tűrni nem képesek, a’ 
magukét istenitik. Nemzetiségük, mindenhatóvá-tétele a’ jelszó, mellynek ve
zérlete alatt irtó hadat izennek a’ más nemzetiségeknek. Meggyőződésük nem 
a’ lelki függetlenségen, hanem legaljasabb szónokaik dühös kikelésein alapul. 
A’ dühösségnek megtestesült példányai ezek, ’s megváltójaiknak Stúrt és Hur- 
bánt tartják, kik a’ prágai sláv congressen irtó hadat javasoltak a’ slávok 
egyesülhetését gátoló magyarok ellen. Illy Swornossok voltak e’ küldöttség 
tagjai is, de bárány-bőrt vettek magukra, hogy a’ bécsiektől egy könnyen fői 
ne ismertessenek, ’s alattomos czéljaik kivitelén annál biztosabban dolgozhas
sanak. Tervük eleinte sikerült is. A ’ vendégszerető bécsi nép által tárt karok
kal fogadtattak. A ’ tanulók rögtön pénzt gyűjtöttek össze, hogy itt tartózko
dásuk ideje alatt minél kényelmesebben élhessenek. Szerencsésnek tartotta 
magát az a’ polgár, ki közülük hármat, négyet szállásra ’s élelmezésre házához 
fogadhatott. Mindenütt ünnepélyek tartattak mulattatásukra. ’S hogy hálálták 
meg ezt a’ Swornossok ? A ’ leggyalázatosabbul, mellynek példájára egy nemzet 
történetében sem lehetne akadni. Pünköst más napján Hainbachba népünne
pélyt rendeztek a’ bécsiek, ’s elhatározták, hogy ez ünnepélyt a’ kivívott sza
badság emlékére ,Burschenfest1 név alatt minden esztendőben megfogják tar
tani. A’ vizitérröl (Wasserglacis) több mint 20,000-en indultak ki zene kísé
rete mellett, ’s az egész csoportot a’ hölgyek, férfiak, katonák, polgárok, nem
zetőrök tarka szinvegyülete................ m agyar, ném et, horvát, lengyel, cseh,
tyrol, ’s sléziai öltözetek különbfélesége érdekesitette. Ez ünnepélyre kimentek 
a’ prágai küldöttség tagjai is. Épen itt árulták el először a’ szép madarak ma
gukat. Kelletinél többet öntöttek föl a’ garatra , ’s az öntudatot vesztettekben 
kitört az eddig is alig leplezhetett Swornost természet. Neki estek a’ kitűzött 
német zászlónak, m a d á r  s z a b a d n a k  nyilvániták azt, ’s az átmeneti 
helyeken csatlakozók által 50,000-re szaporodott némettség jelenlétében szerte 
széllyel szaggaták. Hainbachban, a’ bécsiek népünnepélyén szét tépik a’ csehek 
a’ német birodalmi zászlót!! ! ’S a’ bécsiek nyugton maradtak, mert elkesere
désük kitörését a’ vendégszeretet géniusa akadályozd. Mint megbántottak sem 
akartak támadólag föllépni azok ellen, kiket nem sokkal ezelőtt lelkesedéssel 
fogadtak lakaikba. Sokan közülök az egészet részegségnek tulajdoniták, felejtve 
azt, hogy az igazi érzelem boros emberben nyilatkozik. A ’ bécsiek birka tü
relme folkelté a’ prágaiak vakmerőségét. Elkezdtek paczkázni Bécsben is a’
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németeken. Az Odeonban tartott népgyülés alkalmával letépték egyesek keblé
ről a’ német cocárdákat. Utczákon a’ hires „ S c h u s e l k a  n a m  p i s e “ 
czimű németek ellen készített gunydalt énekelték. A’ vendégszerető polgárok 
által meghívottak németek elleni gúnyolódásaikkal magukat a’ házi gazdákat 
asztaltoli fölkelésre kényszeritették, ’s megeresztett gőggel beszéltek a’ hatal
mas Slávia által letiprandó Magyar és Németországról. ’S mind ez Bécsben, 
a’ németek fővárosában, történt. A’ németek még most se tettek semmit. Tud
ták a’ bibliából, hogy túroké ’s szenvedőké a’ mennyek országa. Nagyobbnak 
tartották magukat a’ rágalmazás ’s gyaláztatás eltűrésében, mint annak egy 
nemzet méltóságához illő visszatorolásában. Ez alatt a’ prágaiak az itt ^akó 
slávokat lázitgatták, kiknek a’ száma légió, ’s mintegy 100,000-re mehet. 
Gyülhelyük a’ B a u e r n m a r k t i  kávéház volt, hol az öreg sláv ia  külön
böző fajokra oszlott gyermekei mind saját nemzeti öltözeteikben jele ntek meg. 
I t t  szőtték nyíltan, leplezetlenül terveiket, ’s a’ velük tartó kávés a’ bejött né
meteket szolgálat megtagadás által távozásra kényszeritette. Yalódi sláv fészek 
volt ez, hol a’ belépő magyar életét veszélyeztette a’ nélkül, hogy csak egy be
csületes emberrel is találkozhatott volna. Ajánlom is feljövő magyarjaink figyel
mébe , hogy a’ b e l v á r o s b a n i  B a u e r n  m a r k t o n i  k á v é 
h á z b a n  f e g y v e r t e l e n ü l  m e g  n e  j e l e n j e n e k ,  mert 
itt az elvek ellen physical argumentomokkal szoknak küzdeni. A ’ prágaihoz ’s 
zágrábihoz hasonló congresseket tartanak itt, ’s azon tanakodnak, hogy mint 
lehetne legczélszerübben a’ Bécsben ’s környékén lakó sláv parasztokat fólbuj- 
togatni a’ németek ellen. Eddigi tervezeteik még mind meghiúsultak, mert az 
itteni pór-slávok nem mozognak, ’s nemzetiségi vágyuk sincs, nem hogy még 
érte küzdeni tudnának. E ’ részvétlenséget sehogy sem tudják kiirtani az iz
gatok ............. adja az ég, hogy lázitási merészük soha se sikerülhessen.

Tegnap jött hozzánk a’ pesti katonai kihágás ’s Prága bombardiroztatá- 
sának hire. A ’ pesti esemény általános csudálkozást gerjesztett; sokan örültek, 
az olaszok iránti hajlamunk ’s részvétünk kihalását következtetvén az előzmé
nyekből. Ezen örülő urak azonban alkalmasint csalódtak. Sokkal több esze van 
a’ magyarnak, sem hogy egyesek hibáját egész nemzetnek rójja fel. Ismerjük 
jól az indító okokat. A’ Cecopieri olaszok tisztjei nagy részben illyrek . . . . 
azok bujtogatásának következménye lehetett a’ véres összeütközés. Mi, bécsi 
magyarok legalább nem hisszük, hogy egy ember orzásának védletiért egész 
sereg küzdjön ollyan elszántan, mint az olasz katonák küzdöttek. Csak szikra 
gyanánt használták az orzást, mit belevetettek a’ két nemzet közt mestersége
sen táplált gyűlölet lőportárába. Elvárjuk közügyéreink erélyességétől, hogy a* 
bűnösök nem fognak büntetetlenül maradni.

Prága ágyuztatása kimondhatlan érzést költött fel bennem. Fél öröm, 
fél szomorúság. Sajnáltam a’ csehekben is az embert. Bizonyost nem tudunk, 
hogy mi lehetett oka a’ zendülés kiütésének. A ’ szállongó hirek nagy része a’ 
cseheknek németek ellen intézett véres támadását, ’s Windischgrätznek adott 
macskazenét tartja az összeütközés valódi okának. Még a’ hölgyek is fegyvert 
ragadtak, ’s egy közülök Windischgrätz nejét lőtte le. A ’ torlaszok gyengék 
v o ltak ,’s a’ katonaság által csakhamar széllyel rontottak. A ’ S w o r n o s t o k  
kétségbe esve védték magukat, ’s ott a’ hol ők küzdtek, rendesen két annyi 
katonaság hullott el. Windischgrätz a’ Klein-Seite-ra vonult, azt elszántan vé
delmezi, ’s míg Kleinseitét védeni bírja, addig ura marad Prága sorsának is. 
A ’ vidékről fölfegyverzett parasztság vonul Prága felé a’ katonaság ellen. A ’ 
Sláv-congress tagjai szétoszoltak, nem szerettek ágyúgolyók közt tanácskozni. 
Stúr és Hurbán is itt volt. Nem tudom hova vonultak ezek. A’ lengyelek azt 
mondják, hogy ezekhez fogható capacitás most nincs , ’s biztosítani akarnak 
bennünket, hogy 100,000 sláv katona élén fog még Stúr visszatérni Magyaror
szágba, ’s ha nem tetszett a’ magyaroknak Bihar ’s még egy két vármegye,
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majd megfogja az mutatni a’ kevély tyrannusoknak az utat Ázsia felé. — 
Mondtam a’ jó lengyeleknek, hogy csak jöjjön Stúr, mi már készen várjuk, ’s 
mint v i l á g h í r ű  (?) sláv capacitást majd fölfogjuk magasztalni.

A ’ biztosság-választmány *) tegnapi ülésébe egy S w o r n o s t  csaknem 
tajtékzó ajakkal rohant be, ’s dühösen szónokolt a’ Prágát ágyuztatók igazta- 
lansága ellen. A ’ választmány rögtön küldöttséget nevezett ki önköréből, hogy 
járjon végére a’ ministeriumnál, mi lehet valódi oka Prága bombardirozlatá- 
sának. E ’ küldöttséghez több csehek is csatlakoztak. Távollétük alatt védőleg 
szóllalt fel Windischgrätz mellett a’ választmány elnöke, ’s fölötte kárhozható 
ítéletet mondani nem tartott tanácsosnak, míg az események miben létéről 
részletes tudósításunk nincs. Több választmányi tagok nyilatkoztak illy érte
lemben, ’s a’ csehek által Bécsben elkövetett méltatlanságokra mint tényekre 
hivatkozva, meggyőződéssé emelkedett köztük az a’ hit, hogy Prágában is a’ 
csehek voltak hibásak. Hevesen kelt ki ez ellen néhány jelen volt Swornost, 
kimondta leplezetlenül, hogy előtte az elvek szentsége háttérbe vonul a’ nemze
tiség eszméje előtt; ’s minden német — ki vele egyetérteni nem akar — ostoba 
gazember. Ezen sértő durva szavak, mellyek egyenesen a’ választmány ellen 
intézteitek, rémes ingerültséget szültek, ’s a’ fölállt elnök hozzá illő higgadt
sággal a’ m e g s é r t e t t  v e n d é g  j o g  n e v é b e n  i n d í t v á 
n y o z t a  a’ c s e h e k  k i d o b a t á s á t .  A ’ jelenvolt néptömeg csak 
ezt várta, ’s rögtön kiexpediálta a’ hívatlan vendégeket. Mind a’ választmányi 
gyűlésben, mind az Aulán határozattá lön, hogy 24 óra alatt Bécsből ki kell 
takarodni minden Swornost féle cseh és horvát embereknek (?).

P A P  GÁBOR.

*) Nem a’ május 15-ke előtti, mellynek absolutistícus irányzatú tagjai a’ 
slávokkal kezet fogva működtek-. P. G.
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