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Uj év száll elénk; ’s az nj év’ első napja örömnap voll a’ régieknél, 
’s az szokott lenni ma i s , népeknél szinte , mint egyeseknél. Hanem 
min örüljön még most a’ Magyar, kinek hosszú szenvedései alatt cl- 
komolyult kedélye példabeszéddé vált, melly Elöltelek nem titok; ’s 
mi örvendetest mondjak Tineklek én, kinek e’ magyar kedélyből, 
viszonyaink közölt, szépecskén jutott?

Jánus’ homlokáról levevék az év’első napján Roma’ consulai a’ 
babérkoszorút, mellyet a’ múlt évben viselt volt e’ kélarczu istenség, 
’s ünnepies áldozások közt friset tüzének helyébe. — Van a’ mi sze
retett Hazánknak is Jánusa: csakhogy mi „Mull“ és „Jövődnek 
nevezzük azt. Valljon van-e babérfüzér a’,,Multuon ? és ha volna, és 
levennék, tüzhetnénk-e friset a’ ,,Jövöu homlokára?. . .  Munka , fá
radalom ’s kínos izzadozás közt láttuk ismét letűnni napjait a’ legkö
zelebb „Multunak, ’s „Jövönk‘4ben látok szinte nagy és nemes erő- 
áldozást' de valamint nem terme még babért a’ „Múlt1,4: úgy nem 
tudok látni a’közel „Jövöuben galyakat, mellyekböl koszorút fonhat
nánk fürtjeire! — És igy száll az örökség’ homályába évünk év után 
a’ nélkül, hogy hazánk a’ „Jövődnek valódi örömmel nézhetne elébe.

Sok éve, hogy szólunk ; sok szinte, hogy Írunk nemzeti ügyeink
ről, ’s köztök kivált édes anyanyelvűnknek mindig szomorú, mindig 
árva helyzetéről! ’S már unalmas kezd lenni ez örökös thema,’s talán 
boszantó a’ sok hazafiui szózat, mellyel annak hőbb ápolása véget 
kebleiteket, szép hölgyek, ostromoljuk? ’S ime, én mégis e’ tárgynál
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Kebleiteket, szép hölgyek, ostromoljuk? ’S ime, én mégis e’ tárgynál 
vagyok, melly valamint kimerilhellennek látszik elöltem: úgy nálánál 
alkalmasbal találni ez úttal nem tildék.

Egy eve most, mint „utczán fagytól didergő gyermekei“ mutalá 
be olvasóinak nemzeti nyelvünket Íróink egyike. 0  nagyiiá kétség
kívül a' dolgot. Igen; sem Ti, lelkes honleányok, sem mi férfiak, nem 
érdemeljük meg a’ nagy szemrehányást, melly alaptalan szavaiban 
feküvék. Nyelvünk nem utczai kölöncz, ’s nem is fagymegvetle beteg. 
A’ dért, melly azt majdmajd elfagyasztá, elüzé már az enyhe taVasz, 
’s üdülni kezdett a’ drága növény; csakhogy szilárdabb életre még 
mindig nem edzheti magát! Nem e’ nemzedék idézte fel a’ gyilkoló 
dért  ̂ a’ sors küldötte ránk, mellynek fagylaló kezét valamint nincs 
nekünk: úgy apáinknak sem volt e g é s z e n  hatalmokban eltávolítani. 
Mert vannak perczek a’ népek életében, mellyeket, mint a’ láthatárra 
feltolult villámhordó fellegeket a’ szent érczek kongása : a’ leghalal- 
masb nemzet óriáskarja is hiába cröködnék nyomtalanul szétoszlatni. ’S 
a’ vész elölt, melly e’ perczek méhében kél, ’s messze kihat a’ jövő 
nemzedékekre, meg kell hajolnia a’ millió szívből egygyé forradt nem- 
zetkebelnek is. Dulása nyomát az idő moshatja el: midőn, mint vihar
tól lekonyított fűszál, csak lassan, észrevehellenül emeli föl magát a’ 
lavaszodást látó unoka.

Félre tehát a’ szemrehányásokkal, félre a’ jajveszéklésekkel. 
Nemzeti nyelvünk él, üdül;'s ha érzésünk nem csal, szilárd életre fog 
edződni: de mig ez meg nem történik, teljes örömre sincs okunk. Sok 
munkába került uj élete,’s korunk az,melly a’mostoha sors nagy csapásai, 
’s az apák hanyagsága után e’ munkát lelkesen viselte. A’ mai nem
zedék látta a’ lankadt,fonnyadó növényt,’s ö látta az éledöt is; ö tudja 
legjobban becsülni az üdülőt: mert legnagyobb része volt végaszály- 
tóli megmentésében , ’s igy feljogosíta arra, hogy tőle reményijük a’ 
megölt növénynek viruló erőre edzését.Jobbadán csak férfi-munka volt, 
mi körűié eddig fáradozott, melly életre,üdülésre hozta; most azonban 
már felétek néz leginkább, lelkes honleányok; szilárd,erőteljes életét ak- 
kép várva biborajkaitoktól: mint éjsötétben odalankadt napraforgó várja 
reg harmatában pompás virulását a’ nap hevítő arczától. Mármár azon 
polczon áll nyelvünk alkolmányilag, mellyen állnia kell,’s melly polez 
egyedül öt illeti; de hogy kellő helyen állhasson nemzetéletileg, családi
lag is, azt, igen nagy részben, Tőletek várja; csak a' Ti gyöngéd, de va- 
rázserejü közrehatásfokkal érheti el. Nem lesz szilárd élete, mig azt a’



törvénykönyv biztosítja csak; szomorú menedéke az a'nemzeti nyelv
nek. Betűje hideg-, ha él is ! A’ polgárok ajka leghübb , legbizlosb 
alapja vidor életének,’s hogy azokra terjedhessen, lelkes honleányaik 
hivatáskörének egyik leggyönyörűbb sugara. A’ honatyák teljesítők 
e’ részben polgári szent kötelességüket; de kell még törvény nyelvünk 
ügyében, ’s e’ törvényt már csak hölgyeink írhatják! Avagy nem ok 
szabnak-e törvényt a’társalgási éleiben, nem csüggünk-e mi, eronk- 
’s hatásunkra olly büszke férfiak, akaratlanul is, szép, szende szemeitek 
fényén, hogy lássuk, sejtsük lelhetek kívánatét? ’s nem irányadó pa
rancs-e a’ szó, melly ajkaitokról jő , a’ hangokra nézve, mellyeken 
körötökben Hozzátok szóljunk?... Igen, az Általatok alkotandott tör
vény egyedül az, melly nyelvünkön nemzetéletileg, családilag segíthet: 
mert csak ezt tudja tűrni a’ negédes férfi, kivált ha nem-magyarnak 
született. Mellyet a’ hon atyjai hoznak, czélját tévesztené a’ törvény, 
ha családok körébe akarna behatni kényszerítő parancsszavával; fel— 
zudítna minden nem-magyar — ’s fajdalom! talán sok magyar — 
keblet i s ; és elleneinkké tenné mindazokat, kik eddigelé legalább 
gyászos közönyösséggel nézték szent erőlködésünket.

A’ halárnál tehát, mellynél a’ honatyák által hozandó törvények
nek végződniük kell, kezdődjék, lelkes honleányok, a’ Ti törvényiek, 
mellynek parancsa ellenállhatlanul vonz a’ honfiúi kötelességek leg- 
szenlebhikének teljesítésére minden e’ hazában élő magyart ’s nem
magyart. Akarjátok csak, ’s nyelvünk társalgásiig is élni fog!

De Ti panaszt emeltek, mintha nyelvünk kevésbbé volna ki
képezve, semhogy törvényt szabhatnátok a’ köröttetek levőkre annak 
ügyében!

így valánk egykor honatyáinkkal is. Azonban megtörtént a’ 
kezdet, ’s azt nem várt, nem reménylelt legszebb süker koszoruzá.

Nem akarjuk tagadni, hogy e’ panasz némileg igazságos lehet *, 
de, bocsássatok meg, szép hölgyek, sokban alaptalan. A’ szokatlanság, 
a’ gyakorlatlanság az , mi e’ panaszt leginkább ajkaitokra csalja, ’s 
ezen csak Magatok segíthettek. Kezdjetek, az egekre! kísértsétek 
m eg, ’s menni fog szép körötökben is , mint ment a’ törvényhozási 
teremekben.— Vádoljátok íróinkat is. Istenem! a’ sokban mégis milly 
keveset nyújthatnak ők , mi vágyaitoknak megfelelhessen; de ez nem 
épen az ö bűnök; a’ korban fekszik a’ bűn, melly ben élnek, ’s melly 
kétségkívül legnehezebb időszaka irodalmunknak. Legtöbben Köz
ietek nem magyarokul neveltettek : olvasmányuk zsenge koruktól óta
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idegen volt, keblök és leikök a’ külföld’ jelesb íróinak diisélvezelü 
müveihez szokott, ’s most Hlyeket követelnek a’ magyar iróktul is? 
De legyetek igazságosak, avagy csak méltányosak. Czimes polgár
társaink nagy seregében , ime négy-öt alig találkozik, ki az írói toll 
forgatását diszesnek tartaná; társadalmi viszonyaink pedig, mellyeknek 
rabjai íróink is, ritkán engedik a’szebbtehetségü nem-czimeseket azon 
magasb társaságokba juthatni, minőkben az Előttetek kedvesb— mert 
megszokott — külföldi müvek’ írói magokat hónukban már otthono- 
síthaták; avagy, ha oda juthatnának is magyar Íróink: nem-magyar 
nyelven volnának kénytelenek szólni Veletek’s Hozzátok: nehogy 
máskép téve, műveletlenekül, vagy épen „ázsiaias“ nomádokul tar
tassanak ; ’s ha vannak aztán, kik nyájas körötökbe eljutva, kedvesb 
olvasmányu lapokat tehetnének asztalaitokra: valljon számithalnak-e 
arra, hogy művök kelni, Általatok olvastatni fo g ? ...  Sok szép, sok 
jó könyve van irodalmunknak,, melly nevéről is alig ismeretes hon
leányok előtt; sok szép Írói tehetség, sok lelkes erő lankadt el a' 
részvétlenség miatt, mellyet müve tekintetében tapasztalni volt kény
telen ! Férfiaink a’ koriul szükségelt politikához vonallatva, csak 
hanyagul kisérhetik irodalmunk azon termékeit, mellyeket Ti nemzeti 
nyelvünköni társalgástok’ emeltyűiül hisztek tekinthetni ;’s Ti, a’ mon
dott oknál fogva, mellőzitek gyakran a’ jót és élvezhetőt is elfogult
ságtokban , mellynek honvérzö tövisét külföldi meslernök ülteték ne- 
mesb, magasztosb fogalmak’ tárházául tekintendő kebleitekbe. Csak 
irók ’s olvasók közötti szakadatlan viszony emelheti fel társalgási 
nyelvünket azon polczra, melly azt a’ magyar hazában családilag is 
illeti; ’s nem is lesz soha szilárd polgárélete: mig ama gyászos hi
báskor marad meg erőben, melly szerint Ti nem olvastok , nem tár- 
salgtok magyarul: mert nyelvünket íróink arra tökéletesen kiképezni 
nem tudják. Mert, mint írhassanak magyar szerzőink kedvetekre ele
gendő müvet azon nyelven, mellyen társalgni nem akartok, ’s melly
nek finomabb fordulatait e’ szerint az életből, ajkaitokrul meg nem 
tanulhatják.

A ’ külföldi irók’ müveit magasztaljátok ? De nézzétek, mint áll az ö 
nyelvök. Az angol, franczia, spanyol, olasz és német, melly eken kedves 
regény- s egyéb költőitek’ munkáit olvasni szeretitek,társalgási nyelv a’ 
fejdelmi udvaroktul kezdve, a’nemesi palotákon,’s a’polgárok kényel
mes lakain keresztül, le az utolsó pórvityillóig! Ott festhet az iró nemzet 
jellemet nemzeti nyelven, ’s azon szóejtéssel, melly tárgyához legalkal
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masabb : meri neki nyitva áll az ut a’ kunyhóiul a’ trónig-, apadatlan 
forrásul tárgyai- ’s nyelvére nézve. Nálunk, ha szegény póraink1 
szalmafödeles kalyibáit, s néhány — igen csekély számú — nemes
lakot kiveszünk, hiába megy valamint nemzeti életet: úgy műveltebb 
társalgási nyelvet is keresni! Mint festhessen tehát müvében életet, 
melly nincs? mint fejezhesse ki híven a’ műveltebb társalgások’ jele
neteit azon nyelven, mellyen nem folynak? Még egyszer, legyetek, 
lelkes honleányok, méltányosak, ’s ha meggondoljátok : mit tettek, ’s 
mennyit tesznek Íróink illy árva körülményekben: lehetlen megtagad^ 
notok tölök a’ honfiúi buzgalom ’s a’ többnyire jutalmazatlan munka’ 
érdemét.

Nyelvünk most üdül; viszonyos összehatás biztosíthatja csak 
tartósban szilárdabb életét, ’s e’ hatást, ismétlem, Ti gyakorolhatjátok 
leggyümölcsözőbben, szép hölgyeink! Legyen divat, legyen törvény 
közietek a’ magyar társalgás, ’s nyelvünk szilárd élete biztosítva lesz. 
Mi pedig nem fogunk lankadni a’ munkában, ’s még kevésbbé igye
kezetünkben, hogy méltányos követelésieket kielégíthessük; de Ti se 
feledjétek, hogy nyelvünk éltető angyalai vagytok, ’s hogy valamint 
virág- ’s illattalan az élet nélkületek: úgy különösen nyelvünk kelle- 
mef, társalgási csínt, hajlékonyságot és finomságot csak a’ Ti szép 
njkaitokrul nyerhetend. Kebleitek’ lelkesedésétől, mint gyöngyelő for
rás nedűjétől, fakadand tartóssá életvirága, mcllyböl fűzendő koszo
rúikat örömmel leendik asztalaitokra kegyeléstek által lelkesített 
íróink.

Illy füzér akarnak lenni az „Életképek44, mellyeknek újabb, 
diszesb alakban összeillesztett I-ö füzetét ezennel benyújtja szer
kesztőjük. Ápoljátok azokat gyöngéd, lelkes karokkal, mint gondos 
jnegválasztással félig parlag, de ösapai mezőkről gyűjtött virágszá
lakból kötendett bokrétát; ápoljátok, mint egyik zsengéjét a’Ti figyel
metek’ nyomán felközelgő nyárnak, melly éltető melegével dús lom- 
bozatuvá varázsolja majd a’ még árva babérfát, hogy viruló gályáiból 
füzért fonhatva, ünnepies örömmel, mint hajdan a’ hatalmas Roma’ 
consulai, feltüzhessük azt az ujuló év első napjain Hazánk szép 
„Jövője44 derfilt homlokára!

CSÁSZÁR.



KI M ÁST KIHÚZ A VEREM BŐL MAGA ESIK BELÉ.
HUMORISTIüAI BESZELT

F H  A N  K É N  I S I M I G  A D O L F T Ó L

I.

Balkai Tódor és Szelényi Béla a'legjobb barátok voltak: ha asszonyok lettek 
volna, ezen barátságot csupán azon körülménynek lehetne tulajdonítani, mi
szerint Béla mind testi, mind lelki jelességeire jóval túlhaladta Tódort, ki 
mind a‘ mellett mégis pcstvárosi tanácsjegyzöségig rúghatott fel, midőn amaz 
csak nagynehezen bírta letenni a’ censurát, ’s igy puszta ügyvédi oklevelével 
együtt nem sokkal volt több a’ semminél. De ki fogja ezt valami rendkívüli 
csudának tartani? avagy nem mutatják-e mindennapi példák, hogy csak olv- 
lyan emberek mehetnek valamire, kiknek nincsen fe jők.  ’S aztán nincs is 
szerencsésebb ember a’ világon , mint a' f e j e t l e n ,  ’s pedig három okbul, 
először: ha magasról esik, nem töri be fejét; másodszor: ha majd megadóz
tatnak bennünket, nem űzet fej-adót, és harmadszor: többnyire a'legzsiro- 
sabb hivatalokhoz jut, mivel ezek' viselésére nem annyira jó  fő, mint jó  
g y o m o r kívántatik.

Együtt ülve látjuk most a’ jó barátokat Béla’ szobájában, hol a’ legna
gyobb rendetlenség uralkodik, mint az lángésznél már szokásban van. Egy 
egész,’s két rozzant szék, egy úgynevezett pamlag, melly egyébiránt nem 
más, mint két egymásra fektetett, ’s daróczvászonnal bevont szalmazsák, 
egy két ép ’s két bénalábu íróasztal, egy fogas, pár könyv ’s egy nagy ruha
kosár teszik az egész bútorzatot, melly koránsem olly fényes és divatszerim 
hogy elpuhull arszlánainknak kellemes szemlegeltetésül szolgálhatna.

Az idő bizalmas beszélgetések közt nyulék el, miknél Tódor jobbadán a' 
hallgató szerepét játszá, csak néha emelkedvén föl, vagy sikolván ide-oda a’ 
szalmazsákon, mellyen hihetőleg nem olly kellemesen érzé magát, mint ott
hon ruganyos pamlagán, vagy valódi lószörrel bélelt ’s kipárnázott mély kar
székében. Hja, az illyen kényelmeket a’ magyar írónál még nem kell keresni: 
és Szelényi magyar iró volt, egyike t. i. azoknak, kik részint a’ könyváru
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sok’, részint a’ hitelező' zsebére dolgoznak. — De lássuk, minő tárgyról folv 
az érdekesnek látszó párbeszéd.

,Ah, barátom, — mond Béla, jobb lábát angolosan felhúzván a’ pamlagra
— Schillernek nem volt igaza, midőn azt mondá, hogy a’ bajok legnagyob
bika az a d ó s s á g  (látni, hogy Szelényi a’ halhatatlan költő mondását: ,der 
Übel grösztes ist die S c h u l d , 4 szinte úgy akará alkalmazni, mint Japoniá- 
ban ugyanannak aranyszavait: ,der Mensch ist frei, und war er auch in Ketten 
geboren4 imigy magyarázzák: ,Az ember szabadon szólhat, ha mindjárt lakat 
van is a’ száján4 . . . . ) .  Igen, barátom, mert ha az adósságok miatt búsulni 
kellene, tán a’ félvilág is gyászszint öltene magára. Csak üres erszényhez a' 
leli szív olly közel ne volna.4

„Aha , tehát te is szerelmes vagy már ?44 kérdé mosolygó képpel 
Tódor.

,Fülig, barátom, ’s tán még azon fölül is az volnék, ha fültövünkön túl 
volna valami, minek köze lehet a’ szerelemmel. Hej, fiú, — heveskedék Béla
— ha te láttad volna azon szemeket, mellyek szivem’ legmélyebb mélyéig villá—
moltak, azon arczot, melly olly átlátszó finomságú, mint hópihék közé bur
kolt tavaszi rózsalevél, azon lelkességet.......... 4

„Megállj, édesem,— vág közbe Tódor — a’lelkességet tán csak nem fogod 
kedvesednek l á t h a t ó  tulajdonai közé számítani, mint a’ fejér fogakat, a’ 
liliomnyakat, vagy a’ szilfatermetet?44

,Mért nem? — viszonzá Béla — éne’ hölgyet ugyanakkor, midőn a’ német 
komédiában olasz operát kornyikáltak, a’ nemzeti színházban egy eredeti da
rab’ előadásánál láttam,’s ez, úgy hiszem, eléggé tanúsítja a’ l e l k e s  leányt...4

„Tehát színházi ismeretség? — mosolyga ismét Tódor — no azon igen 
örülök; hála isten, hogy te is kelepczébe kerültél, legalább nem fogsz többé 
kinevetni, ha szerelmemről szólok neked. . .“

,Bocsáss meg, fiú, •— mond Szelényi kissé gúnyos hangnyomással, ’s sze
meit végig jártatá Tódornak inkább ugorkafához, mint czédrushoz hasonló 
termetén de még most sem tudok megbarátkozni azon eszmével, hogy 
te szerelmes lehetsz . . 4

„És ugyan miért nem? Mi kifogás van a’ dologban?44 kérdé majdnem ne
heztelve a’ jegyző, koránsem gyanítván, hová czéloz gonosz barátja.

,Mert Themisz szolgáinak rendesen nem szokott szivök lenni, pedig sze
relmet szív nélkül képzelni csakugyan nagy képtelenség volna.4

Fogadni merünk, hogy Tódor ezen elmés fordulatot ferdén magyarázd; 
mert vannak emberek, kiknek fejében egy egész szénaszekér megfordulhat, 
miglen észreveszik, hogy agyvelöjöket valami piszkálja.

„Szabad-e szivkirálynéd’ nevét tudni?44 folytatá Tódor a’ vallatást, nem 
azért ugyan, hogy Béla gúnynyilait kikerülje, hanem igen könnyen megbo
csátható kíváncsiságból, melly néha az erős férfinemet szintúgy bánija, mint 
a’ gyönge hölgyvilágot.

,Angyalnak, szeráfnak, tündérnek, tulvilági lénynek, mit én tudom.....
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kiált fel szerelmes lelkesedéssel Béla. — A’ valódi szerelem nem bíbelődik 
ranggal és névvel.4

„Ugyan hányadik va l ód i  szerelmed ez eddig?“ faggatódzék tovább a’ 
tanácsjegyzö.

,Kérlek, pajtás, ne sértsd meg keblem legszentebb érzelmét/ mond ko
molyan Szelényi.

„No hisz csak azért mondám, — engeszteld Tódor a’ megbántottat — 
mert az a’ valódi szerelem, nálunk ifjú uraknál, épen ollyan, mint a’ kölni viz: 
ennek is különféle nemei vannak, de isten tudja mellyik az i gaz  i.“

Nyájas olvasóink esudálkozni fognak, hogy tanácsjegyzö u r, kit beszé
ljünk elején nem épen a’ legkedvezőbb oldalról volt szerencsénk bemutatni, 
egyszerre elmés kezd lenni, ’s csak úgy szórja a’ jó ötleteket, mint a’ szol- 
gabiró’hajdúja az olvasatlanokat: magunk is meghökkentünk kissé ezen rend
kívüli tüneményen, ’s tán mélyebben puhatoltuk volna annak indító okát, ha 
ezen pillanatban be nem lép Szelényi’ legénye, egy furfangos eszü ’s vig arczu 
ficzkó, urának csinosan összehajtott illatos levélkét nyújtván oda, mcllyet 
Béla, futó tekintetet vetvén a’ czimiratra, látszólagos zavarodással bontott 
fel. Tódorrul lehetetlen volt föltennünk, hogy kíváncsiságát legyőzni tudja, mig 
barátja a’ levelet végig olvasta, melly, mint Fiilöp, a’ levélhozó, észrevevé, 
a’ kakáslábak szerint Ítélve, aligha nökezekböl nem került.

,Ha ha ha! nem is lehetett tőle mást várni4 — mondá Szelényi a’ levél 
olvasása után erötetett nevetéssel, ’s felugrik a kerevetröl. Tódor épen kér
désre akará felnyitni ajkait, midőn Béla egy ébencsontra festett arczképet vesz 
ki a’ levélkéből, ’s átadván Tódornak, kérdezi öt, valljon ismeri-e ezen 
arczképet?

Tódor csak egy pillanatot vetvén az élethün talált festvényre, felkiált: 
„ez szakasztott másod, csakhogy a’ te szemeid nincsenek kiszúrva, mint itt 
ezen arczképedé . . . .  mit jelent ez?44

,Imhol a’ conunentár hozzá4 — mond Szelényi ’s a’ levelet átadá barátján 
nak, ki a’ rovátkos betűkből mintegy illy tartalmú sorokat betüzgetett össze-

„Uram! ön másfél évig tette nekem az udvart,és másfél év elmúlt, hogy 
semmit sem hallat magáról. Eleinte olly balga voltam, és nem akartam elhin
ni, hogy ön már régen elfelejtett engemet, később azután meguntam a’ vára
kozást és férjhez mentem. De erősen föltevém magamban, hogy önnek hiv- 
telenségét megboszúlandom. Ha ön ezen levelemet olvassa, már közel va
gyok önhöz: addigís szolgáljon ezen arczkép gyönge mutatványul, minő 
kedvben fog ön engemet találni. Alázatos szolgálója, Lapdacsi Farkasné, szü
letett Kendy Ilona.44

„Teringettét — mond fejcsóválva Tódor — ez az asszony ugyan rövidéig 
de velősen ir.“

,A’ legbajosb az, hogy nemcsak ir, hanem cselekszik is4 — feleié Béla.
„De kicsoda ö tulajdonképen?“
, Jelenleg gyógyszerárusné Szolnokon; ezelőtt mintegy három évvel, mi
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kor még Egerben jártam iskolában, egy ottan lakó katonatiszt özvegyének 
igen csinos leánya, kivel ollyan félszerelmi viszonyban állottam, melly, mióta 
a' várost elhagytam, megvallom, nem igen háborgatá többé szivemet. Patvar 
tudja, mi birhatá öt ezen lépésre . . . . ö szintolly bátor, mint elszánt . . . .  
’s még ollyan zavart okozhat, hogy az egész város ujjal fog reám mu
tatni . . .4

„Furcsa ötlet, hogy épen szemeidet szúrja ki,44 —- gondolá mosolyog
va Tódor.

,„Hja, ollyan asszonyi szokás ez már,—jegyzémeg Fiilöp —mindjárt sze
meinket akarják kikarmolni.......  ezer szerencse, hogy a’ tens ur életnagy
ságban nem hagyá magát lefestetni.“4

,Isten tudja, minő balga szeszélye van a’ nőknek; mindig tovább szeret
nek bennünket, mint mi őket: a’ dolog egyébiránt komolyabb, mintsem gon
dolnátok __ ’s ha mindjárt lelkiismeretemmel tisztában vagyok is, mert vi
szonyunk a’ legillendöbb volt. , .

,„Azt mindenkinek el kell hinni, ki a’ tens urat közelebbről isméri___44t
egészité ki Fiilöp.

,Ezen intermezzo most mégis igen alkalmatlan. Pestnek nagyszerű épü
leteiben sok hollózugias lélek lakik . . .  ki tudja, milly hamar fog e’ botrány
ról azon gyönyörű teremtés is hallani, ki annyira elfoglalá egész szivemet, 
hogy a’ többi külvilággal még csak érintkezésbe sem akarok jöni.4

Ezen párbeszédet hosszú tanácskozás követé, mellynek részleteivel nem 
akarjuk fárasztani nyájas olvasóinkat, hanem csak végeredményét közöljük, 
melly szerint, miután közönségesen elismertetett, hogy a’ gyógyszerárusnö' 
ollyan asszony, ki nemcsak f e n y e g e t ,  hanem f e n y i t g e t  is; minden le
hető botrányt pedig, Szelényi’ mostani viszonyainál fogva, gondosan kell kike
rülni — elhatároztatott, hogy Béla mintegy két hétre Tódor lakába fog köl
tözködni; minek a’ gyógyszerárusnö’üldözései miatt a’legnagyobb titokban kell 
történnie . . . továbbá, hogy ezen idő alatt minél gyérebben fogja meglátogatni 
a’ nyilvános helyeket, mi annál kevesebb áldozatába keriilend, mert Pestnek 
füstös kávéházain, a’ poros városligeten ’s két színházán kívül nincsenek 
nyilvános helyei; végre hogy Tódor tanácsjegyzöi tekintélyénél fogva a’ ne
vesebb vendéglöktiil mindennap reggel és estve kéresse el a’ vendégjegyzé
ket, hogy Lapdacsiné’ megérkezéséről illő időben értesülvén, a’szükséges óvá
sok és rendelmények megtétethessenek.

Miután tehát Béla magát ekképen biztosítva hivé, Fülöpnek meghagyatott, 
hogy a' szobában genialis rendetlenségben szétszórt holmit gyorsan összemál- 
házván, azt urának ideiglenes lakására szállítsa, a’ többi bútorzatot pedig a’ 
házmesterre bízza, ’s lelkére kösse, mond Szelényi tréfásan, hogy azt tör
ténhető eladás esetében el ne prédálgassa. — Ezek után a’ két barát karöltve 
hagyá el a’ szobát, ’s a’ budai Horváthkert felé indultak: Szelényi, hogy sza
badsága végóráit odajöni Ígérkezett kedvesének társaságában a’ leggyöngyeb- 
ben élvezhesse, Balkay pedig, hogy az annyira feldicsért angyali lényt szin
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töl színig megismerhesse, és lia lehet, közte, ’s az ö féligmeddigi arája közt 
épületes párvonalt húzhasson.

Fiilöp rövid negyed múlva elvégzé dolgát: könyvek, Írások és fejérne- 
miiek békés egyességben nyugvának a’ ruhakosárban, mellyel a’ legény épen 
az ajtó felé akart indulni, midőn ezen fiatal csinos hölgyecske lépett be, ’s 
körülnézvén magát a’ pusztulófélben levő szobában, csengő hangon tudako- 
zódék tekintetes Szelényi Béla fiskális ur után. •— Fiilöp első pillantatra a’ 
hölgyecskét — ennek minden udvarisága daczára — hitelezönének tartotta, 
’s pedig egyiknek a’ kényesebb fajnak’ osztályából, kik mindig jobban szok
tak genirozni; midőn mi beszélyirói éleslátásunknál fogva — ámbár egyébiránt 
szörnyű rövidlátók vagyunk — az ajtó küszöbén átlebegöben azonnal Lapda- 
csiné asszonyság’ szobaleányára ismertünk, ki mintegy félórával ezelőtt érke
zett urnájával Pestre, ’s isten tudja, mellyik naptárcsudából tudta meg Sze
lényi lakását, mellyet mi diplomalicus emberek közönségesen hatszor szok
tunk változtatni, mielőtt a’ ,honi vezér‘ vagy ,nemzeti kalendáriom4 ,hiteles4 
lajstromából régi szállásunk kitöröltetik.

Fiilöp tehát, mint már mondók, egészen mást gyanítván a’ bibikalapos 
hölgyecske személyében rejleni, amúgy vállvonitva ’s határozatlanul vála
szolt, mint például a' nagy urak szoktak tenni, midőn a’ folyamodóknak sem
mit sem akarnak adni. De a’ szobaleány nem tágított.

,Nem tévesztbetém el a’ szobát, — mond határozott hangon — a’ ház
mester egyenesen ide igazított. . .‘

„Oh, a’ házmesterek ritkán tudják, mikor költöznek ki a’ lakók,44 repli- 
cáza Fiilöp.

,Ugy tehát nagyon sajnálom, — mond pajkos ravaszsággal Julcsa (ez 
volt neve a’ bizonytalan kinézésű asszonyszemélynek) — régi barátságból tu
dósítani akartam volna ötét, hogy élete veszedelemben forog.4

„Mit, élete?44 kiálta magát elárulva Fiilöp, ki ámbár ura szolgálatában 
több böjti, mint ünnepnapokat számlált, ehhez csüggedetlen hűséggel ra- 
gaszkodék. Olly szerencse, mellyel nagy és gazdag urak ritkán dicseked
hetnek.

„Nem tudhatnám-e, miből áll tulajdonképen ezen veszedelem?44 kérdé 
fojtott lélekzettel a’ szolga.

,Hja, idegennek nem szabad azt tudni.. .4 faggatódzék tovább a' szobaleány.
„Oh én nem vagyok olly idegen, mint a’ minőnek látszom — bizonyitá 

Fülöp — Szelényi ur engem nagyon érdekel.. .  mert én Szelényi urat szol
gálom —  néha jó szóért, néha isten nevében__ 4

,Tehát tudni fogja ön, hol találhatom Béla urfit?44
„Azt nehéz lesz megmondanom, mert uram többnyire bizonytalan 

helyekre szokott járni;44 . . . .  válaszolt a’ kelepczéböl ismét szabadulni akaró 
t i g r i s .

,Mondja meg csak nekem, — vallatá Julcsa a’ titkolódzót — nem ka- 
pott-e ura levelet Szolnokrul ?4
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Fiilöp a' válasz helyett ijedtében elejté a’ kosarat, ’s a’ szoba' másik 
szegletébe vonulva, szemére tapasztott kezekkel kérdé az e’ manoeuvre-en 
kissé megütközött szobacziczát: „Tán szerencsém van tekintetes Lapdacsiné 
asszonysághoz?...“

,Még nem, — monda nevetve Julcsa, ki azonnal kitalálta, mi okbul ta
karja el szemeit e’ kérdésnél Fiilöp. — Én csak szobaleánya vagyok.. .‘

„Hála isten ! — mond szabadabb lélekzettel Fiilöp, ’s előjővén a’ zug
ból, bizalmas hangon folytató — már azt gondoltam, hogy az én szemeimet 
is ki akarják karmolni—  hej, lelkem, az a’ Lapdacsiné asszonyság rette
netes asszony lehet, hogy az embernek mindjárt szemeit akarja kiszúrni, 
mintha pinty, vagy istiglicz volna...“

,Asszonyom nem szokott tréfálni4 — mond komolyan Julcsa.
„Gsak az kellene még, — dévajkodék, mindinkább neki bátorodván, Fii— 

lop. — Uracsaink szeretik ugyan a’vakságot aífectálni, de szemeiket azért még 
sem akarnák elveszteni.“

,Ej, nem kár az ollyan csalfa szemekért..4
,,E’ szerint tehát a’ leányoknak mind meg kellene vakulniok.“
,Ki szeretné azt inkább, mint a’ férfiak, legalább előbb házasodná

nak meg.4
„így tehát még szerencse ránk nézve, hogy a’ leányok l á t n a  k.“
A’ conversatio mindinkább bizalmasabb kezdett lenni, ’s Fiilöp megtudá, 

mit már a’ levélből is félig megtudott, hogy Lapdacsiné asszonyság csakugyan 
megérkezett Pestre, ’s a’ „két pisztolynál“ 17-ik szám alatt van szállva, ’s 
hogyr a’ hosszú utat Szolnokrul Pestig, melly őszi időkben boldog honunkban 
majdnem bécs-párisi utazáshoz hasonlít, csupán azért tette meg, hogy Béla 
urfin, elkövetett hivtelensége miatt, eclatant boszút álljon. 0 , t. i. Julcsa 
szobaleány, előre sietett, hogy Béla urfit, kit az egri boldogabb időkben 
szerencséje volt igen bőkezűnek ismerni („az idők változnak,“ sohajta Fii— 
löp), még jókor értesítse a’ közelgő veszélyről, és azt tanácsolja neki, hogy 
hibáját elismerve, őszinte biinbánással engesztelje meg heves és szenvedélyes 
természetű urnéját, ki a’ bocsánatadásra annál készebbnek fog mutatkozni, 
minél töredelmesebb szivet fog találni. ,E’ szerint tehát igen jó volna, — 
végzé tudósítását Julcsa — ha urnámnak nem kellene az e l ső  lépést 
tenni.4

„Magamis azt tartom — mond Fülöp — csak attól félek, hogy uram sem 
az első, sem a’ második lépést nem fogja tenni.“

,Akkor minden esetre a’ legnagyobb kellemetlenségeknek teszi ki magát. 
0  igen jól ismeri e’ tekintetben Lapdacsiné asszonyságot. Urném, mint mon
dám , csak őszinte bünbánást akar hallani. . .  Béla urfi lássa, ha makacskodik 
. . .  én kötelességemnek eleget tevék.. .4

-De mi a’ patvart használ neki a’ bünbánás, hisz el nem veheti töb
bé őt?“

,Bizony nem; nagy szerencsétlenség — felele Julcsa. — Egyébiránt úgy
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hiszem, a’ becsületesség is serkenthetné Szelényi urat ezen elégtét adására 
egy gyönge asszony’ ellenében---- ‘

„Különben még pisztolyokra is kerülhetne a’ dolog...“ tréfálkodék Fülöp.
,Ki tudja?1
„E’ szerint tehát igen jó , hogy ujdivatu párviadalinknál már nem töltik 

meg többé golyóval a’ pisztolyokat, hanem csak a’ csöpüt lövik egymásra, 
hogy megsértett becsületök helyreállittassék..“ jegyzé meg Fülöp.

De Julcsa komolyabb megfontolását ajánlá az igen kényes tárgynak, mely- 
lyen egyébiránt igen könnyen lehetett volna átsikamlani, ha urnéja feledni 
akarná a’ becsületes no’ kötelességeit és méltóságát. Lapdacsiné a’ találkozást 
nem ohajtá szerelmes kalandul, ’s az engesztelési nem akarta a’ régi viszony 
megújításául tekintetni. Erényessége ezen lépésben sem rendkívüli, sem illet
len tettet nem látott, mint azt tán némelly hajporos erkölcsbiró orrfintorgató 
hunyoritással látni szeretné, mert természetesnek találta, hogy az érzékenyen 
megsértett és reményeiben meghiúsított női kebel szigorú elégtételt követel
het a’ helyett, hogy emésztő búban és hasztalan panaszok közt pityeregje el 
az istenadta szép napokat. Hibája csak az volt, hogy deákszerelmet tartós
nak, ’s egy ,par-depit‘ házasságot czélszerünek hívén, illy lenge talapra épijté- 
egész jövendőjét.

Julcsa már az ajtóhoz közelitett, midőn Fülöpnek eszébe jutott,, hogy 
ezen fontos tudósítást ura nevében meg illenék köszönnie, ’s mivel mindegyik 
úgy köszön, a’ mint tud: Fülöp is az által vélte háláját legjobban nyilvánít
hatni, ha a’ csinos szobaleányt gyöngéden átölelvén, ennek eperszájára le
heli forró hálaszavait, mellyek illy kedvező körülmények közt még tán jé  
hosszú kerekmondattá nyúlhattak volna: Julcsa azonban ügyesen bontakozván 
ki Fülöp’ karjaiból, könnyű sylphidként tűnt el az utána bámuló’ szemei elöl. 
Már késő volt, midőn Fülöp meggondolta, hogy a’ szép alkalmat nem- kellett 
volna olly hamar elszalasztani.

II.
A’ budai Horváthkertben találjuk Morellynek ezideí utolsó hangversenyé

nél a’ két barátot, kik fel ’s alá szökdelvén a’ keskeny kavicsos utakon, min
den szemközt jövő, vagy mellettök elhaladó hölgynek arszláni arczátlanság- 
gal kacsintgatnak kalapja alá. Mintegy fél óráig gyakorolják már ezen mulat
ságot, midőn Béla fáradtan ül le egy padra, ’s boszúsan toppantván lábával, 
felkiált:

,Sehol sem látom öt, pedig megígérte, hogy kedvemért el fog jöni ezen 
feszes drótbábok közé, ’s megfogja hallgatni ezen átkozott cziuczogást.. . . .  
mind bohó az, ki asszony szavának hisz .. .c

„Hej, üu, látszik, hogy még nem vagy régen szerelmes, mert olly kevés 
türelmed van: az én kedvesem sokszor órákig várat magára, ’s tizedszer sem 
fogad el, ha látogatásomat akarom nála tenni___“ vigasztaló Tódor barátját.
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iJele, hogy rettenetesen szeretteted — mond grinyos kinyomással Béla,
„Családi bajunk az, barátom, — válaszolt boldog együgyiiségében Tódor 

— eddig azonban a’ hölgyek mindig jobban kínoztak engem begyességökkel, 
mint szerelmükkel.“

E’ pillanatban libegve tör fel Fülöp a’ káposztás kerten ’s a’ ribiszke-' 
bokrok közt, mellyek árnyaiba menekszenek gyakran a’ sétálók a’ nap és 
zene elöl.

,„Hála isten, hogy valabára megtaláltam a’ tens urat, — mond még min
dig lihegve — csak el innen, hamar vissza Pestre és ne mutassuk magunkat 
legalább egy egész hónapig, mert hallatlan botrányt érünk még ez órában..“4

Béla és Tódor kérdezöleg tekintének a’ hírmondóra.
,„Igen, igen —* folytató ez — tán párviadal életre, halálra . . .  ’s a’ leg

nagyobb baj az, hogy az ellenség fiatal hölgy, ’s azért már az udvariság is 
megkívánja, hogy agyonlövessük magunkat.4“

Béla agyában hamarabb derült, mint Tódoréban, és sejtelemteljes hangon» 
kérdezé legényét: ,Fiatal hölgy? talán csak nem a’ ---- 4

,„Persze hogy ö, a’ gyógyszerárusnö, — bizonyító Fülöp — épen most 
beszéltem szobaleányával gyönyörű teremtés, mondhatom, ez a’ szoba
leány. Az asszonyt még nem láttam, de nem is kívánom látni. A’ ,két pisz
tolynál4 vannak szállva, Nro 17; nem tudom, jobbra-e vagy balra?. . .  majd 
megmondja a’ pinczér, ha a’ tens urnák kedve jöne Lapdacsiné asszonyságot 
meglátogatni.444

,Hogy is ne!4 mond ingerült hangon Béla.
,„Csak azért mondom___csillapító Fülöp a’ háborgót . . .  mert Julcsaf

értésemre adá, miszerint igen jó volna, ha u r n é j á n a k  nem kellene az 
első lépést tenni.“4

,Oh, ismerem én öt, — mond el nem titkolható zavarral Szelényi— ö
mindenre képes___végre még ide is eltéved.. .  én pedig ezen kertet el nem
hagyhatom, ha mindjárt a’ világ valamennyi asszonyai üldözőbe vesznek is 
engemet . . .  mert az én forrón szeretett, imádott lényem, ki úgy tündököl a’ 
többi hölgyek felett, mint a’ nap a’ csillagok közt, idefogjöni__  ’s mind
nyájan tudjuk, kik szerelmesek vagyunk, vagy voltunk, mennyi kincsért nem 
mulasztanók el az első szerelmes „légyottat“ . ..

Béla nyugtalanul tekinte körül, és szívesen vette volna Tódor’ tanácsát, ha 
a’ tanácsbeliek épen akkor, midőn megszorul a’ kapcza, tanácsot tudnának -  
adni. — Egyszerre szerencsés gondolat villant meg agyában. A’ legnagyobb 
nyájassággal fordul Tódorhoz,’s megszorítván kezét, igy intézé hozzá szavait:

,Tódorkám, te legjobb barátom, ’s azonfelül még okos és derék ficzkó 
is vagy...4

Sem mi, sem a’ jegyző nem tudjuk még, mi fog ezen megszólításból 
kisülni; annyit azonban sejtenünk szabad, hogy Béla a’ tanácsjegyzöt aligha • 
nem akarja hízelgései által jégre vezetni.

,De te nemcsak okos, hanem egyszersmind csinos fiú is vagy. — folytató
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panegyriconját Béla— ez pedig az asszonyoknál gyakran többet ér, mintha 
cicerói bölcsességgel bírnál.4

Tódor alig győzte magát eléggé hajtogatni a’ reá özönlő dicséretek előtt.
,Neked, édes barátom, — susogá Béla ’s gyöngén simítgatá a’ jegyző 

pöffedt arczát — ma helyettem kell szerepelned Lapdacsyné asszonyságnál. ,4
„Mit, nekem ? — mond ijedten Tódor — ugyan mi jut eszedbe ? én hatal

mas tisztelettel viseltetem olly asszonyok iránt, kik utánunk kocsiznak, hogy 
először szemeinket karmolják ki ’s azután agyonlöjjenek bennünket.44

,Semmitől se tarts, lelkem Tódorkám, — igyekezék rábeszélni barátját 
Szelényi — Lapdacsyné, minden vadsága mellett is, olly szeretetre méltó tulaj
donokkal bir, hogy ezen baráti áldozatot bizonyosan nem fogod megbánni.4

„Köszönöm szépen; már van szerencsém, részben legalább, ismerni 
ezen szeretetre méltó tulajdonokat.44

,„Legdicséretesebb szokása az, hogy szép szobaleányokat tart444 — gon- 
dolá Fülöp.

„’S aztán ha el is tudnám magamat határozni, hogy elmenjek hozzá. . . .  
miilyen ürügy alatt tehetném azt?44

,Ugyan ne nevettesd ki magadat, mintha egy tanácsbeli személy nem 
tudna ürügyöt találni? Már ebben több bizodalmám van eszedhez ’s ügyessé
gedhez , mint szegény magadnak.4

„Oh, kérem.....44 vonakodék Tódor, tettetvén magát, mintha inkább hí
zelgésnek, mint érdemlett dicséretnek tekintené Béla szavait.

,En egyszer egy kikölcsönzött esernyőnek a’ legérdekesb ismeretséget 
köszöném... majd elmondom, hatóbb időnk lesz. Jelen esetben egy kész
akarva elvétett ajtó legjobb bevezető mentségül szolgálhat, ha egyébiránt illy 
derék fiúnak, mint te vagy, még sok mentségére volna szüksége a’ szép 
asszonyoknál.4

„Igen, de mit csináljak nála?44 — kérdé lágyultabban a’ jegyző, kit 
rendkívüli hiúsága ’s az evvel járni szokott balgasága kelepczébe ejtett.

,Ugyan az istenért, ne tartsd magadat olly egyiigyünek, te, fővárosi 
adonisz te ! — nevete Béla. — Nem akarnál tán egy imádságos könyvet magad
dal vinni, hogy abból épület .felolvasásokat tarthass neki? Csak faggatni akarsz 
. . .  pedig az idő múlik... menj csak, lelkem Tódorkám . . .  ki tudja, milly 
hamar lesz alkalmam neked ezen baráti szolgálatot viszonozhatni.4

Tódor még kissé habozott, végre Béla hízelgések és Ígéretek által reá 
bírta öt, hogy csakugyan megfogja még ezen órában látogatni Lapdacsyné 
asszonyságot ’s minden ékesszólási tehetségét összeszedni, hogy Béla ré
szére az engesztelési kieszközölje. Béla ugyan keveset bízott ezen ékesszó
lási tehetségbe , azonban kilátása lévén pár órát háboritlanul élvezhetni ked
vesével, jó szerencsét kívánt Tódor barátja’ törekvéseinek. Ez utóbbi még 
csak attól tartott, nem fogná-e kedvese ’s illetőleg mátkája rósz néven ven
ni, ha megtudja, hogy idegen asszonyt látogatott meg?.. de ezen aggodal
mat is könnyű volt Bélának legyőzni azon udvarias ellenvetéssel, hogy ámbár



15

a’ szerelemféltést Tódor’ mátkájánál igen t e r m é s z e t e s n e k  találja, a’ 
mátkák mégis rendszeresen mindig utoljára tudják meg az illy látogatáso
kat, ’s pedig többnyire ollyankor, midőn ezen tudomásnak többé semmi 
hasznát sem vehetik.

A’ jegyző már hősi elszántsággal készült Mucius Scaevolaként a' tűznek 
ugrasztani, ’s épen pár lépést tön előre, midőn hirtelen megfordulva felkiált: 
„Ott jön ö !“

,Kicsoda ?4 kérdé ijedten Béla , ki azt gondolta, hogy Lapdacsyné már 
űzőbe vette ötét.

„Hát Szentay Lina, az én mátkám, — válaszolt a’ tanácsjegyzö, nyak
kendője’ csokrát igazítván —• bizonyosan megtudta, hogy itt vagyok...“

,De mellyiket gondolod te?4 kérdé ismét Béla, szemeit azon helyre irá
nyozva, hová Tódor mutatott.

„Azon gyönyörű teremtést ott, melly épen most teszi le picziny lábait a’ 
lépcsörül és anyja’ társaságában közelit felénk.“

,És az a’ te mátkád volna?4 mondá nevetve Béla, midőn meggyőződött 
arról, hogy a’ személyben nem tévedett.

„Hát kié? De miért nevetsz olly gúnyosan? tán csak nincs rósz Ízlé
sem?44 mondá kissé ingerülten Tódor.

,Ments isten! — felele Béla — bocsáss meg,barátom; néha olly csilla— 
pithatlan nevetési görcs jön reám, hogy órákig sem bírom magamat kine
vetni. De menj, hiv pyladesem . . .  a’ barátság régibb jogot gyakorol, mint 
a’ szerelem . . .  menj, mielőtt mátkád meglátna . . .  életem, nyugalmam 
veszedelemben forog.. .  egy percznyi késedelem minden kilátásaimat ha
lomra döntheti__ menj, lelkem Tódorkám, én addig finom Ízlésedet fo
gom csudáink4

E’ szavaknál Béla Tódort a’ föutczára nyíló kertajtón inkább kitolá, mint 
kikiséré, ki távozásakor még azon jó tanácsot adá néki, hogy mátkájának a’ 
jelen baráti szolgálatot el ne árulja, ha ennek örökös haragját magára vonni 
nem akarja.

Alig volt Tódor az ajtón kün, midőn Szelényi az elébe jövő két hölgy 
felé közelitett. Az egyiknek arczán nyájas üdvözl. mosoly pirlott el, mellyet 
az ügyes emberismerö nem fog közönséges üdvözlés gyanánt tekinteni. Nyá
jas olvasóim hihetőleg nem fognak mód nélkül meglepetni, ha fölfedezendem 
elöttök, miképen ezen nyájasan mosolygó hölgy — S z e n t a y  Lina, Tódor 
állítólagos mátkája ’s Béla szivbálványa volt, ’s hogy ezen utóbbinak görcsös 
nevetése iméntiben csupán ezen véletlen fölfedezésnek tulajdoniiható. Béla 
tudtán kívül lön barátjának vetélytársa, ’s tág lelkiismereténél fogva semmi 
barátságbontó akadályt nem képzelt. Egyébiránt csepp hiúság nélkül is meg
győződhetett, vagy már mégis győződött arról, hogy Tódort igen könnyű lesz 
mátkátlannátenni,miáltal, mint valamelly gonosz elméncz észrevehetné, en
nek baráti szolgálata még legjobban lenne viszonozva. — Ezen elménezség 
bővebb fejtegetésétől részint udvariságunk, részint azon ritka tapasztalás tilt
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el, miszerint mindig vannak és voltak olly dicső kivételek, mellyek mátkavá
lasztási mohóságunkat később időnkben sem hagyják megbánni.

Béla pár órai háboritlan mulatságra számíthatott, részint mivel nem any- 
ttyira veszedelmes, mint inkább alkalmatlan vetélytársát nyakáról lerázta, 
részint mivel olly nagy néptömeg özönlé el a* kertet, hogy ezen élvezést jó
formán észrevétlenül gyakorolhatá; a’ mi egyébiránt Budapesten ritkán szo
kott megtörténni, mivel itt is, úgy, mint másutt, az embereket inkább mások 
dolgai érdeklik, mint a’ magoké. A’ társalgás legjobb folyamban volt. Az 
édes mama azon édes mamák közé tartozott, kik leányaikat ugyan nagyon 
szeretik, de azért magokat sem gyűlölik annyira, hogy legalább harmadát 
azon szép szavaknak, mellyek leányaikra (gyakran bizony ész és szív nélkül) 
pazaroltatnak, magok számára el nem foglalnák. Ez Béla’ figyelmét el nem 
kerülte, részint mivel a' mama ebbeli követelése jóformán kéttelen volt, ré
szint pedig, mivel a’ senatorné asszonyság, alig haladván túl életének har- 
minczhatodik nyarát, még mindig elég figyelmet birt gerjeszteni, a’ mit an
gyalszép leánya mellett nem kis érdemül lehet neki tulajdonítani. — Béla
egészen elemében volt__  a’ senatornét szeretetre méltó viselete által any-
nyira meghóditá, hogy ez leányának tett udvarlásait engedékenyebb szemmel 
nézé, mint a’ szegény jegyzőnek Ínyére lett volna. Minden, mit anyai kö
telessége ’s a’ jegyző iránti tekintet tenni késztető, csak az volt, hogy en
nek és leánya közti viszonyát a’ legkimélöbb gyöngédséggel érintvén, figyel- 
mezleté Bélát az arák iránti tiszteletre. Lina rózsáshavu arczán gyönge pir 
lángolt fel, ’s kíméletért esdeklő pillanatot vetett anyjára. Béla azonban ud
varias nyíltsággal válaszolt: ,ah, édes nagysád, én nem félek az aráktól, 
kivált olly angyalszépektöl, miilyen Lina kisasszony, és nem tekintem őket
olly ereklyének, mellyhez csak szentelt kézzel nyúlhatni__ mert — és itt
a’ mama finom kezére lágy csókot nyomott — utoljára is csak az viszi haza a’ 
menyasszonyt, kinek a’ szerencse kedvez.4 — Szegény Tódor, szívből saj- 
nálnók ötét, ha egy gonosz gúnyszellemke fülünkbe nem súgná: hogy az 
arák gyakran hosszú perhez hasonlítanak, csakhogy nem az fizeti meg ar 
költségeket, ki a’ port elveszti, hanem az, ki azt megnyeri.

De ki azon potrohos ur ott, ki az alsó kertajtón beszorulván, a’ közép- 
utón felvánszorog, ’s két gyufára spékelt narancshoz hasonlít? Szívesen ad
nék bővebb leírását, ha ezen pillanatban érdekesebb körülmény nem foglalná 
el figyelmünket. A’ vastag alak t. i. megpillantván Bélát, magasan fölemelt 
bottal tolá magát keresztül a ’ tömegen, hogy annak közelébe juthasson, ki 
midőn véletlenül megpillantá üldözőjét, nyárfa gyanánt kezde reszketni’s mint 
Hamlet, atyja rémképénél, meredt szemekkel borzadott vissza a’ közelgőtől. 
Mindez csak pereznek müve volt, a’ jövőben Béla visszanyeré lélekébersé- 
gét. Egy épen szerencséjére Szentayékkal találkozott hölgytársaság kölcsö
nös üdvözlései közt alkalmat nyert magát a’ társaságtól illő módon elajánlani. 
Az idegen azonban mindenütt nyomában volt. Béla nagynehezen átillanván 
a’ szinbódéhoz vezető faludon, ’s szabadabb térre jutván, már mentve hivő
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magát; de a’ nemesis — egy felbőszült férj személyében — itt is csakhamar 
elérte öt: igenis, mert a’ vastag alak senki más nem volt, mint nem- 
zetes Lapdacsi ur, szolnoki gyógyszerárus, kit isten tudja, milly ellenszél 
fűti ide, hogy Szelényinek háboritlannak vélt mulatságát olly kegyetlenül 
megrontsa. Béla boldogabb időkben a’ gyógyszerárus’ vetélytársa volt: a’ bo

sszú és gyanú dühe csak öt illethető egész mértékben, pedig e z e n  tekintet
ben mi jó szívvel állítani merjük, az egykori vetélytárs ártatlan volt. — Lap
dacsi alig volt már öt lépésnyire Szelényitöl, kinek az okosság már azt ja
vallottá, hogy a’ dühöngöt nyugodtan bevárja, ’s kis adag szemtelenséggel, 
melly igen sok bonyolódott esetekben veszélyháritó eszközül szokott szol
gálni, megzavarja.

,Hah, csábitó! add vissza nőmet, — kiálta Lapdacsi — különben . .
’s magosán fölemelt bottal rohan közelebb; de egy dühében nem látott czö- 
löpben megbotolván, földre zuhant teste egész hosszában, vagy inkább szé
lességében. Béla azonban segítségére sietett, ’s a’ legnagyobb udvarisággal 
ajánlja szolgálatát az elesettnek, kit ezen véletlen bukás annyira meghütött 
és kisodrott szerepéből, hogy gyönge hangon megköszönvén a’ nyújtott se
gedelmet, halálos ellensége által lóczához vezetteté magát, mellyre, jobb 
lábát fájlalva, nyugodtan leült.

„Valóban, igen sajnálom önt, hogy ezen baleset érte, — mond Béla 
lágy hangon — tán jó volna kis hideg borongatás ? olt a’ szobában azonnal 
meg lehetne rendelni. . . “

,Köszönöm szépen, — felel a’ gyógyszerárus — nem nagy baj . . .  csak 
öreg lábujjamat sértettem meg ... majd elmúlik...4

„Azon esetre jó lesz, ha pár perczig ülve méltóztatik maradni. . .  kö
telességemnek tartom önt addig mulattatni. ,Heh, pinczér, két itcze sört az 
én kedves drága vendégemnek ’s két portio sódart . . .  de fris legyen ám azt 
kikérem magamnak. . .“

A’pinczér, szokás ellen, azonnal itt termett a’ kivánttal’s az-t Béla és Lap
dacsi ur elébe raká, kit fájdalma’s Béla’sürgős szóözöne szóhoz nem juttatott.

Szelényi a’ gyógyszerárussal szemközt ülve, ezt, mint legjobb barátját, 
kezdé vendégelni ’s kinálgatni.

,De uram, én nem azért jöttem, hogy itt vendégeltessem magamat — 
kiált fel, hosszú korty után a’ seres pohárból, Lapdacsi ur ,— hanem hogy az 
urnák nyakát kitekerjem.4

„Arra még ráérünk, kedves barátom uram, — válaszolt csodálatra méltó 
nyugalommal Béla urfi — méltóztassék addig ezen delicat szeletkét megiz- 
lelni . . .“

Lapdacsi az odanyujtott falatkát czethal-étvágygyal bekapván, felinge- 
riilve löké el a’ tányért, ’s újra Szelényire riad:

,Egy falatot sem eszem többé, még meg nem mondja az u r , hová buj
tatta feleségemet?4

„Feleségét ?“ kérdé bámulva Béla.
2
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,Igenis, uram, feleségemet. . . .  öli, no tetesse magát, minllia sem
mit sem tudna a’ dolog felül; tudómén, hogy Ilonkám Pestre jött, ’s pedig 
azért, hogy önt fölkeresse... mindent tudok... sógoromtul a’ féríiruhákat 
kölcsönzé ki, hogy annál észrevétlenebbé tegye magát . . . .  ü itt van . . ön 
tudja hol van, ’s mégis olly szemtelen, hogy tagadni meri . . .  de majd talá
lok módot a’ vallatásra. .‘ ’s ezzel a’ gyógyszerárus gyanúsan kaezérkodik 
ezüstgombos nádpálczájával.

Béla a’ legnagyobb nyugalommal folytatá: „egészen meglepetve vagyok 
a’ hallottak által, ’s igen sajnálom, hogy önnek gyanúja olly méltatlanul sújt 
engemet. Becsületszavamat adom, hogy Lapdacsiné asszonyságot, mióta 
Egerből elutaztam, szememmel sem láttam... ’s hogy ártatlanságomról meg
győződhessék, szívesen ajánlom szolgálatomat neje’ fölkeresésében."

,Bizhatom ön* Ígéretében?4 kérdé kissé csillapodva a’ gyógyszerész.
„Tökéletesen.44
,Tehát menjünk ’s keressük fel őt.4 ■
„Most mindjárt? az nem lehel44 — mond Béla, ki ezen pillanatban Linát 

a’ fasoron látó közeledni.
,És miért nem lehetne? — pattant fel Lapdacsi — tán csak nem arra vá

runk, mig ö keres fel bennünket? Én önt többé einem bocsátom . . .  ön 
követni fog engem, vagy ollyan lármát ülök, hogy az egész kert össze fog 
csödiilni.4

Béla rémitő zavarban volt . . pár lépés még ’s Lina mindent megtud, ha 
Lapdacsi akaratának nem enged. Engedni pedig lehetetlen volt, mert ha Bélát 
választani hagyják, inkább Lapdacsi urnák, mint szeretetre méltó nejének 
társaságát választotta volna, mert ez utóbbival nem találkozni többféle igen 
alapos okai valának. A’ damoclesi kard feje fölött csiiggött, ha törik szakad, 
menekülnie kellett, és hová szívesebben, mint Szentay Linához, ki ezt igéző 
pillantásai által, mellyeket csak szerelmesek tudnak érteni és olvasni, köve
telni látszék.

„Ha ön békével hagy engemet, — engesztelt* Béla a’ felindultat — meg 
fogom mondani, hol találhatja meg nejét?44

Már mondók, hogy Béla minden áron akart menekülni alkalmatlan ven
dégétől, ’s igen eszélyes fogásnak tartá, ha Lapdacsi urat nejének nyakára 
küldi, mi által az övéről egyszerre mind a’ kettőt le lehetett rázni.

,Mit? ön megmondhatja, hol találom meg nőmet.. de honnan tudja ön? 
aha, minden világos előttem .... ön tudja, hol lakik ő? tehát már nála volt 
ön, vagy ö volt, önnél?., hah, gyalázat... ön rútul esett a* kclepczébe...4

„Már ismét dühöng ön, — mond egész hidegvérüséggel Béla— tán csak 
nem fogja becsületességemről föltenni, hogy másnak nejét elcsábítsam, mi
dőn magam is nőszülni akarok .. ?44

,Ön nösziilni akar?4
„A* mint mondám — ’s jobb keresztény vagyok, semhogy a’ visszafize

téstől ne irtóznám.44
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,Ez természetesen változtat a’ dolgon; — mond kissé engesztelt hangon 
a’ gyógyszerész — de mi a’ patvar bírhatta Ilonkámat arra, hogy Pestre 
utazzon ?;

„Az asszonyoknak néha különös szeszélyük van; fogadni mernék, hogy 
ön maga, édes Lapdacsi ur, adott tán okot ezen kirándulásra? Egy kis házi 
vita, összekoczczanás . . . “

,Ah, hisz mindent megteszek, mit csak szemeiről leleshetek . . .  magam 
is haragszom ollykor magamra, hogy olly szamár jószívűséggel bírok.— 
Azonban, most jut eszembe, hogy Ilonkám pár héttel ezelőtt Árokszállásra 
akart menni, jó barátnéját meglátogatni...4

„És ön ezt nem engedé meg neki, nemde? No itt van la! Lapdacsiné 
asszonyság bizonyosan azt gondolta: ha férjem nem akar Arokszállásra eresz
teni, tehát magam megyek., oh, Ilonka asszonyság nem igen hágy magának 
valamit eltiltani..'“

,De hogyan jött ö Pestre?4
„Tán csupa tévedésből — egyébiránt mondják, hogy Szolnokbul Árok- 

szállásra a’ legrövidebb ut Pesten visz keresztül.“
,Nem bánom már, mindent megbocsátok neki, csak megtaláljam. Oh, 

Ilonka, Ilonka, miért hűsítőd annyira szegény férjedet?4. . sóhajt bujában 
Lapdacsi ur ’s jót hörpent a’ valódi bajorsernek keresztelt pesti árpáiéból. — 
Az ember szinte sajnálhatná öt, ha némi elégtételül nem szolgálna látni, mi
ként lakóinak azon elsőségért, mellynél fogva szép asszonyoknál gyakran a’ 
legnagyobb lángeszek felett is diadalmaskodnak.

„Már mondom, legyen nyugodt ’s ne gyanúsítsa többé e’ gyanuteljes 
korban becsületes neje’ jellemét, — mond Béla. — Ha az állana, mit ön rólam 
föltesz, bizonyosan én volnék az utolsó, ki önt nejéhez utasitnám.“

,Az igaz... de mégis honnan tudja ö n ? ..4
„Azt ne kérdezze ön; elég az, hogy tudom... ’s aztán még Pest sem 

ollyan nagy város ám, hogy az ember meg ne tudná, ha egy szép idegenné 
érkezik falai közé. Lapdacsiné asszonyság a’ „két pisztolyában lakik, 17-dik 
sz. alatt, balra a’ kaputól, jobbra az udvaron keresztül, ha nem csalatkozom.“

E’ pillanatban Fiilöp is uránál termett, kivel ez pár jelentős pillanatot 
váltott. — Lapdacsi ur pedig szem- és szájmeresztve állott, hol Szelényire, 
hol Fiilöpre tekintvén.

,,’S most menjen ön, ■— sielteté a’ bámészkodót Béla — ’s ne gondol
kozzék sokáig: rósz szokása áz a’ magyarnak. Ha igazat nem mondtam, 
becstelennek nevezzen ön.44

’S ezzel Béla hirtelen elfordulván, Lillához szökött, ki épen ajtót nyita 
a’ színkör egyik páholyába. Fiilöp pedig karon fogva vezette, vagy inkább 
tolta ki a’ kapun Lapdacsi urat, mielőtt ez száját még egészen becsukhatta 
volna. Kiérvén a’ kapun, az ügyes Leporello bérkocsis után kiáltott, *s a’ 
gyógyszerészt bele ültetvén a’ hintóba, megparancsoló az anti-Tilánnak, 
hogy lóvesztében hajtson a’ .két pisztolyához.

2*
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Béla e’ szerint egyszerre megmenekült volna minden bajtól, de a’ zavar’ 
első pcrczeiben meg nem gondolta, milly baj érheti szegény barátját Tó
dort, ha ezt a’ dühöngő gyógyszerárus feleségénél találja. A’ dolgon segí
teni most már későn volt: Béla tehát barátja’ sorsát jó szerencsére bízván, 
Lina oldala mellett nem sokára ezen körülményről egészen megfeledkezett. 
Hja! csak úgy van az : kedveseiknél ’s lovaiknál a’ legjobb barátok sem tart
ják lelkiismeretes dolognak, ha egymást megcsalhatják.

III.

A’ ,két pisztolyához czimzptt vendéglőnek egyik földszinti szobájában 
igen csinos hölgygyei találkozunk, kinek kissé szokatlan öltözete érdekes
ségét csak növeli. A’ karcsú termetet festői redözetü kurta házi öltöny folyja 
körül, melly alól legújabb szabású nadrág fejérlikki; a’ picziny lábakat 
fényes lakczipők födik — egy fekete selyem-nyakkendő , melly á la Byron 
övedzi körül a’ hófejér nyakat, és genialisan kötött csokra alól tarka mel
lénykét láttat, emelik a’ rózsahabos arcznak szépségét. Gyönyörű szöghaja 

- gyűrűs fürtökben hullámzik le halantékai körül, és egészen ellepi az öltöny’ 
c hajtókáját : egyik kezét finom jaquemar-kesztyü födi, mig a’ másik hófe- 

jérsége által teljes csudálatunkat igényli. Az asztalon férfikalap ’s lovagvesz- 
szö hevernek. Az egész alakon valami rendkívüli szeretetreméltóság ömlik 
el, olly gyöngéd , olly hölgyies az, a’ szónak legnemesebb értelmében, ’s 
mégis arczának bizonyos villámként föl- ’s eltűnő szigorúbb kinyomása a’ 
figyelmezönek szilárd és határozott lelkületet árul el, melly a’ közönséges 
szépelgők seregét illő távolban tartja.

Nem kell tán mondanom, hogy ezen érdekes hölgyalak Lapdacsiné volt, 
Szelényinek egykori deákszerelme. Nagy felindulásban járt fel és alá a’ szo
bában , koronkint ablakán kitekintvén, majd ismét szép fejecskéjét kézöblé
be rejtve , mély gondolatokba merülvén. Most lassú kopogás hallik az ajtón 
’s Ilona föleszmél. Arczán lágy pir szökken fel, keble hallhatóan dobog, ’s 
ajkai alig bírják az elöüdvözlö szavacskát kimondani. Kétségünk sem lehet, 
hogy egészen mást várt, mint a’ tanácsjegyzö Balkay Tódor urat, ki az ajtón 
belépve, mély bókok közt inkább hátráló, mint haladó léptekkel közelített 
a' szép asszonyhoz.

Ilona arczán az imént említett kinyomás kezde feltünedezni , mellyhez 
még a’ kellemetlen miatti boszankodás is járult. Indulatosan kérdé Tódortul: 
.kit keres ’s mit akar e’ szobában?4

A’ tanácsjegyzö kissé meghökkenve, mentséget hebegett, mellyel azon
ban sem maga , sem a’ hölgy , kihez intézve volt, nem érteit. Hitelesen ál
líthatjuk , hogy ezen zavart nagy részben Ilona meglepő szépsége okozá, 
mellyet a’ regényszerii öltözet még inkább feltüntetett. Nem első példa, hogy 
a’ tanácsbeli urakat egy szép asszony zavarba hozza.

Ilona ez érthetetlen meglepetéssel megelégedve nem lehetvén, lekapó
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lovagvesszejét az asztalról ’s azt párszor suhogtatván, elfojtott haraggal is
métlő kérdését.

Tódor lehetőségig összeszedvén magát, mint-a’ nemes városi hatóság’ 
egyik tagját mutatá be becses személyét, azt hívén, hogy ez által bizonyos 
respectust fog gerjeszteni a’ vidéki hölgyben. De igen roszul számított.

,Mi közöm nekem a’ hatósággal ? —• mond mindinkább ingerültebb han
gon Ilona — én pőréimét mindig magam szoktam elvégezni;4 ’s ezzel kiuta
sító pillanattal az ajtóra mutat.

A’ szegény jegyző mindegyre hátrálván , remegő hangon kérte Ilonát, 
hogy mérsékelje magát é s — ne f é l j e n  tőle.

,Én félni ? — nevet fel önkénytelenül Lapdacsiné — no hiszen , ha az 
érdemes hatóság azonnal nem takarodik el innen, c s a t t a n ó  bizonyságát fo
gom adni bátorságomnak.4

„Milly szeretetre méltó vadonczka!44 gondola magában.a’ jegyző ’s a’ 
feléje suhogtatott vesszőnek végét megkapván, a’ legolvadóbb pillantatokat 
puskázó a’ gyógyszerárusné felé.

,,Bocsánat, édes nagysád! — engeszteld Tódor a’ fölhevült amazont — 
lehet, hogy bemutatásom kissé rendkívülinek ’s tán illedelemsértönek is fog 
tetszeni . . .  azonban egy hatósági személy is hibázhat, mert hiszen mi is em
berek vagyunk, — 's mennyire érezzük ezen emberi gyarlóságunkat, fökép 
nagysád ellenében . . .  !“

,Hahaha! ki látott valaha udvarias hatósági személyt, — mond gúnyos 
nevetéssel Ilona — de én nem vagyok barátnéja az ellentéteknek . . .  még 
egyszer mondom önnek, hordja el innen magát.4

,,Engedje, nagysád, hogy egy nevet említhessek, melly önt bizonyosan 
kegyesebbé fogja irántam hangolni, — mond óvakodó léptekkel hátrálva a' 
jegyző és ünnepélyes hangon susogá: ,Szelényi Béla.4

A’ hölgy e’ névnek hallására látszatólag meg volt lepetve, mit azonban 
a’ jegyző előtt titkolni akart; de Tódor észrevevén és használni akarván c’ 
zavarodást, egy bátor szökéssel a’ szép hölgy mellett termett 's igy folytató 
mondókáját: „mi a’ legjobb barátok vagyunk; én itt most nem mint hatósági 
személy , hanem mint békekövet jelenek meg . . .  oh Béla nagyon vétkezett, 
hogy illy angyalt meg tudott szomoritani.44

,Mit ? ki mondó önnek, hogy ő engem meg tudott szomoritani ? — kiált fel 
indulatosan Lapdacsiné ’s Tódor ismét hátrálni kezdett. — Hol van az a’ férfi a’ 
világon, ki megérdemli, hogy egy becsületes asszonyt megszomorithasson? 
Most mindjárt távozzék ön innen, ’s mondja meg derék barátjának, hogy a’ 
békéből semmi sem lesz. Értette, követ uram? vagy tán még világosabb választ 
adjak?44 mond Lapdacsiné ’s lovagvesszejét újra fölemelé.

Ezen pillanatban erős lépések kopogónak kívülről ’s egy férfihang hallik 
a' folyosón. Ilona hirtelen elsáppad ’s ijedten rebegé: ,férjem4; ezután vil
lámsebességgel szökik az ajtóhoz ’s a’ zárban megfordítja a’ kulcsot.

De Tódor sem ijedt meg kevésbé. „Férje? — mond remegő hangon, —
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ha nejénél talál, a' hármas könyv 15-dik ’s 105-d. czimének első részei ér
teiméi e.i minden •cerimonia nélkül megölhet cngemet.44

,’S azt meg is fogja tenni4 —- biztató Ilona a’ megszorult jegyzőt.
„De én ártatlan vagyok . . . nagysád bizonyságom lehet, hogy én ártat

lan vagyok “
,Oh, i gen  ártatlan, — mond gúnyos kifejezéssel Lapdacsiné — de ez 

önnek mit sem fog használni.4
Ezalatt a’ gyógyszerárus az ajtóhoz ért ’s mivel azt zárva találta, erősen 

kopogni kezdett. Ilona minden lélekéberségét ’s asszonyi leierejét összeszedd, 
hogy a’ kellemetlen helyzetből megmenekülhessen. ’S a’ mint vizsga te
kintettel járja körül a’ szoba’ minden zugait, egy magas óeskaszerii ruhaszek
rény’ .háta megett ajtót pillant meg, melly más szobába nyilván, szerencséjére 
nyitva volt: a’ mi ugyan nem fényes bizonysága a’vendéglő’ rendszeretetének, 
de ez esetben égből hullt mentőeszköznek tekinthető. Hona tehát megmene
külhetett; de mit csináljon a’ tanácsjegyzővel, ki a’ legsajnálatraméltóbb álla
potban tipegett és forgott körülötte, ’s szörnyű szorultságában a’ tripartitum’ 
imént idézett helyeit recitálgatá. Női büszkesége nem cngedé, hogy Tódor 
ötét követhesse, ’s ez által mintegy részesévé avattassák kalandjainak. Ezt 
tehát mindenesetre le kellett rázni nyakáról. A’ félig nyitott üres szoba
szekrény egyszerre határozott eltökéltségre birá. Hirtelen megragadja Tódor 
karját, ’s felrántván a’ szekrény félajtaját, parancsoló hangon rivall reá: p á 
rnái- ide be!4

Tódor vonakodék.
,Perczig se gondolkozzék tovább, ha életét szereti, — mond elfojtott han

gon a’ hölgy — ön sem első, sem utolsó tanácsszemély, melly bujóskát já t
szik . . .  allez!4

’S ezzel Tódort, a’ gépszeriileg engedő szegény jegyzőt, betolá a’ szek
rénybe, ’s ennek ajtaját becsukván, a’ kulcsot öltönye’ zsebébe rejté. Azután 
mind a’ két ablakot feltárván, ’s egypár ruhadarabot úti bőröndjéből kikapván, 
a’ benyílóba szökött. Mindez pereznek müve volt. A’jövőben megnyílik, vagy 
inkább feltaszittatik a’ középajtó, ’s a’ gyógyszerész dühösen berohan. Bö- 
szültsége még inkább növekedett, midőn neje’ hült helyét találja.

„,0 nincs i t t . . .  ö elszökött! — kiált magánkívül — én meghuzatom a’ 
lánnást, hogy az egész világ tudja a’ gyalázatot, melly becsületes fejemet 
é r te ...444 ’s ezzel föl és alá robog a’ szobában, de kábultsága nem engedé 
minden zugot szorgalmatosán kifürkészni, melly tán kedves nejét elrejthette 
volna. A’ nyitott ablakok még inkább elbóditák ötét, ’s meg volt győződve, 
hogy Ilonkája azokon szökött ki, ámbár képtelenség volt gondolni, hogy Lap
dacsiné ezen szökést a’jóformán magas ablakból fényes nappal a’népes utczára
megpróbálni merészelné__ a’ gyógyszerész azonban azt tartá, hogy a’ melly
asszony férjét meg akarja csalni, azt az ördög segíti.

Egyszerre nesz hallik a’ szekrényben . . .  a’ gyógyszerárus figyel . . .  ’s 
derülni kezd agyúban — ,„azon szekrényben van ö elrejtve444 — kiált fel ’s



a' zárt ajtót feszegeti. E' pillanatban a’ szekrény oldalszárnya ropogni kezd, ’s 
mindjárt azután Tódor, teste egész hosszában, a’ kifesziilt oldaldeszkával a’ 
szobába zuhan. Képzelhetni, milly ujult dühvei fogadtaték itt a’ gyógy
szerárustól.

„,Mit? egy férfi nőm’ szobájában, — rivalg ez — ezer villám, uram, ho
gyan jött örv ide ?“ ‘

„Ali, legyen ön irgalmas, — mond a’ szó legszorosbértelmében meg
s z o r u l t  jegyző, ki a’ földön heverve , féltestét még nem bírta kiszabadí
tani— én ártatlan vagyok; ez az átkozott szekrény olly purhás, hogy az 
ember becsületesen meg sem dűlhet.. ,u

,„De ki csukta önt ezen zsíbládába? szóljon. . .  tüstént szóljon . . .“ ‘ lár- 
máza még jobban a’ gyógyszerárus.

„Én ártatlan vagyok, — bizonyitá újra a’ szegény jegyző, ’s egy hatal
mas rántással, melly tejszín bugyogóját végig hasitá, iparkodék szoros bör
tönéből megmenekülni — én hatósági személy vagyok, ’s egy hatósági sze
mély nem követhet el igazságtalan te tte t...44

,„Hatósági személy? -— folytató Lapdacsi a’ benevolizálást — mit keres 
egy hatósági személy nőmnél ? ah, hiszen nem először történik, hogy a’ ha
tóságot görbe utakon csipjiik meg. No, uram, ajánlja lelkét az ördögnek, azon
nal hozzá fogom önt küldeni.4“

’S ezzel hatalmasan fölemelt bottal a’jegyzőre rohan, ki egy széket vet
vén a’ dühöngő elibe, hirtelen ki akart szökni az ajtón, midőn ezen a’ ven
déglő két városi poroszló’ kíséretében lépett be , kiket maga Lapdacsi ut
azón esetre, ha nejét jó szerével meg nem szelídíthetné, óvásul ide ren
deltetett.

Tódor arcza azonnal földerült a’ poroszlók’ látására, ’s mielőtt a’ gyógy
szerész az elibe gördített akadályon gyámoltalan testével átvergődött volna, 
csudálatos lélekjelenséggel parancsolá meg ezeknek, hogy az ö r ü l t  embert 
(igy nevezé Lapdacsit) ragadják meg. A’ poroszlók urok’ parancsának nem 
mervén ellenszegülni, ugyancsak városiasán ragadák meg a’ gyógyszerészt, 
ki düh- és méregtől elfojtott hangon rikácsold:

,„Mit, gazemberek, még engemet mertek megfogni — a'panaszló felet?4“
„Lassan, uram; — biztatá a’ dühöngőt Tódor — nálunk gyakran megtör

ténik , hogy a’ panaszlót csukják be a’ panaszlott helyett. Vigasztalódjék 
azonban azzal, hogy ezen esetben mind én, mind kedves neje , tökéletesen 
ártatlanok vagyunk.“

„,Majd meggyőzöm magamat, ha kiszabadulok!“4 — mond lángoló sze
mekkel Lapdacsi.

„Ha dühe nem akar csillapodni , kisérjétek öt a’ kis városházra“. ..  pa
rancsolá Tódor a’ markos fogdmegeknek . . .  ’s ezzel kisurranván az ajtón, 
pár perez múlva könnyült kebellel sietett lakja felé, erősen föltevén magá
ban , hogy a’ világ minden kincséért sem hagyja magát többé illy baráti szol
gálatra rábeszéltetni.

____  23__
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Lapdacsi pedig’ még jó ideig erőszak , igazságtalanság és árulás ellen 
pattogván, nem olly hamar akart csillapulni ; midőn azonban látta , hogy a’ 
poroszlók — az igazság ezen mozgógépei — a’ jegyző urnák parancsát csak
ugyan nem veszik tréfának, ’s Lapdacsi uramat egész komolysággal befü
lelni készülnek, lassankint megjuhászodolt, de szentül fogadá , hogy ezen 
meggyalázlatásaért példás boszút fog állani.

IV.

A’ sorsnak néha különös szeszélyei vannak: az ártatlant sújtja 1 midőn 
a’ vétkest pártolja. Tódort azon percztöl fogva iildözé, mellyben a’ baráti 
szolgálatra Lapdacsyné asszonyságáhozi menetele első szeme volt a' bajok és 
kellemetlenségek hosszú lánczolatának. Ilona nem volt az az asszony , kit 
pillanatnyi akadályok föltett szándékától visszariaszthatának , de ballépésé
nek nem várt következményei mégis kissé aggasztani kezdék ötét, úgy hogy 
veszélyes kalandját minél előbb bevégezni eltökélő , ámbár e’ miatt boszú- 
ját elhalasztani nem szerette volna. Rövid időn férje távozása után , kit a’ 
drabantok, természetük ellen illő respectusban tudtak tartani , hü szoba
leányával bérkocsiba látjuk ötét ülni ’s a’ ,tigris4 vendéglő felé hajtatni, hol, 
úgy hivé, férje ötét bizonyosan nem fogja keresni, ismervén ennek bölcs 
takarékosságból eredt iszonyát a’ pompás kiilsejii vendéglöktül, mellyekben 
azonban néha kevésbé húzzák meg a’ szegény utazót, mint sok alföldi kurta 
korcsmában.

A’ mint szép vendégeink a’ széles lépcsözeten föllebegnek, első , mi 
szemökbe tűnt, egy röfnyi hosszú színes papirosra nyomtatott álorczásbál- 
hirdetmény volt, melly ma estve a’ városi reduttermekben rendkívüli élve
zetet Ígért , ámbár, mint tudva van, az illyen Ígéretek többnyire csak a’ 
ragasztványon maradnak. Ilona alig olvasá el a’ magyarnémet hirdetvényt, ’s 
már eltökélő magát e’ vigalmat meglátogatni, remélvén, hogy ottan Bélával 
találkozni, ’s dolgát véle azonnal elintézhetni fogja. Egy óra múlva csinos 
dominóban, mellyben még tavai az egri uracsokat elbájolá ’s mellyet véletlen 
esetekre ruhái közé nyalábozott, látjuk ötét a’ fényes termeket áthullámzó 
tömeg közt fö l- ’s alá kalandozni, csak egyet keresvén lángszemeivel, ki
re , mint minden kiállott ’s még kiállandó félelem és nyughatatlanság’ in
dító okának a’ legpéldásabb boszút esküvé. Ilonáról pedig nem lehet fölten
nünk, hogy esküjét, megbánás’ esetében is, megszegni fogja.

A’ sorsnak, mint előbb mondók, különös szeszélyei vannak. Béla a’ 
Horváthkertben igen kellemesen töltött estély után — mit azonban korán- 
sem lehet a’ fabódé’ ingertelen előadásinak , mint inkább azon körülménynek 
tulajdonítani, hogy azok kedvese’ oldalánál figyelmét egészen kikerülték — 
csaknem egy időben tért Tódorral együtt ennek lakására, hol a’ szegény ta- 
nácsjegyzö körülményesen ’s barátságos szemrehányások közt panaszlá el 
balesetét. Béla minden erötetett komolysága mellett is alig tartóztathatá ma
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gát, hogy barátja' szerencsétlenségén hangos nevetésre ne fakadjon. Köny- 
nyü volt azonban öt vigasztalni. A’ tanácsjegyzö rendkívül hin volt, mint a’ 
golyhók rendesen lenni szoktak, ’s igy mivel Béla hálás köszönettel emelé ki 
barátjának éles elméjét ’s talleyrandi lélekjelenségét , mellyel ezen bonyo
lódott bajból magát olly dicséretesen kivágta, ’s mellesleg Szentay kisasz- 
szony’ tündérszépségét érintve, Tódor’finom ízlését’s választási tapintatát ege
kig magasztalván , elhiteté véle, hogy a’ szép mátkáján észrevett mélyelmíi- 
séget és szórakozást, ugyszinte gyönyörű szempárjának szüntelen kalando
zását egyáltalában nem lehetett másnak tulajdonítani, mint szeretett Tódor- 
kája utáni epedésnek — a’ jegyző tökéletesen felcsücsült, mint pirók a’ lé- 
pen , ’s a’ rövid idő előtt történteket minden következményeikkel együtt töb
bé föl sem véve, előbbi szorult helyzetén nemcsak nevetni, hanem arra pár 
izetlen elmésséget is tudott rántani, mellyeket Béla szeretelre méltó szem
telenséggel a’ legrózsásabb humornak keresztelt. Szertelenül vig kedvében, 
mellyet babonás hitüek bizonyos szomorúság’ előjelének tartanának, Bélát rá
beszélni iigyekezék, hogy délelőtti föltételök szerint, a’ mai tánczvigalmat 
álarczásan meglátogatván, ismerős- és nemisinerösöknél a’ pesti maszkok’ 
elhíresztelt szellemtelenségök- ’s elmeiirességöket fényesen megczáfolják. 
Köztünk mondva, a’ jegyző ur csak Béla’ óhajtásának adott szavakat, ki, mi
vel az ifjúság gondatlan és könnyen felejtő, minden veszélyt egy csattanás- 
sal hive eldördülni feje fölött. Fiilöp álruháért ment ’s nem sokára a’ két jó 
barát a’redutterembe lépett, Béla lengyel, Tódor pedig spanyolgrand’ alakjában.

A’ mulatság vig és népes volt: valami jótékony czélra adatott, ’s a’ fő
városiak igen szeretnek mulatni szenvedő embertársaikért. Béla és Tódor 
kényelmesen érzék magokat az embertömeg közt, de a’ maszkok’ becsületét 
kivívni eddig nem igen iparkodtak; legalább Tódor részéről a’ legkisebb 
előkészületek sem tétettek; ámbár igaztalanság volna ezt akarathiánynak 
tulajdonítani. Béla’ figyelmét pedig egészen más tárgy foglalá e l, ’s ez a’ 
szárnyajtókon épen belépő Szentay Lina volt, szépsége angyalteljében — 
Béla’ szeme ’s szive szerint a’ bálnak koronája. A’ találkozás váratlan, de 
annál meglepőbb és kedvesebb volt. Tódor háttal fordulván a’ középajtó felé, 
mellyen quasimátkája belebegett, sem ezt, sem Szelényi’ örömfelindulását 
észre nem véve, egy csinos tirolhölgygyel ingerkedék, mialatt Béla azon 
törte fejét, milly ürügy alatt menekülhessen vetélytársától, hogy ennek 
minden szükelmüsége daczára, gyanúra alkalmat ne adjon, ’s Linától lehe
tőségig távol tartsa. E’ szempillanatban , mint személyesített ürügy ’s sors
iul küldött mentő, lép be Lapdacsy ur, ki nem tudni, unalom, kíváncsiság, 
vagy bizonyos elösejtésböl, melly a’ férjeket gyakran akkor is, mikor nem 
kellene, meglepni szokja, sodortatott e’ fényes társaságba. Béla önkénytele
nül összeborzadott ’s kemény lökéssel figyelmezteté barátját a’ közelgő ve
szélyre — ’s ha e’ perezben az álarcz alá nézhettünk, ’s jegyző urnák halál— 
sápadtságu képét láttuk volna, nem mérnök állítani, hogy a’ gyógyszeres 
mód nélkül megörvendeztette jelenlétével szegény Tódorunkat.
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,Ki a' patvar hozta ezt ide? — rebegé halkan Tódor, — hisst megparan
csoltam azon átkozott drabantoknak, hogy őrszemmel tartsák ötét és szük
ség’ esetében füleljék b e__ 4

„Köszönd, hogy a’ drabantok okosabbak voltak, mint urok — vigasztald 
Béla a' remegöt — ugyan szép história lett volna, ha a’ dolog törvényszék’ 
ebbe kerül ’s Lapdacsi uramat vallatni kezdik...“

,Igazad van . . .  de végre mégis csak kisült volna, hogy ártatlan vagyok4; 
ellenveté Tódor.

„Bajosan hiszem, — mond Szelényi — a’ rósz világ ’s a’ féltékeny férjek 
előtt illy esetben nehéz bebizonyítani ártatlanságunkat. Vigyázz, barátom, a’ 
gyógyszeresnek igen éles szemei vannak.“

,De mit csináljak? — kérdé aggályosán a’ jegyző. — Tán csak meg 
nem ismernek, hiszen miért volna az embernek álarcza ?4

„Hja, barátom, vannak emberek, kiket álarcz alatt jobban meg lehet is
merni, mint amúgy — jegyzé meg Béla. — Jelen esetben legtanácsosabb , ha 
a’ böszültnek dühe elöl kitérünk, mert ha megismerne — mitől isten mentsen 
— a’ legképtelenebb botrányt követné el.“

Tódort gyönge hideglelés környezé ; szemeit alig bírta a' gyógyszeres
ről elfordítani ’s félelmes tekintettel követé minden mozdulatát. Mindkét kezét 
Béla’ karjába akasztá ’s oily hévvel szoritgatá azt, mintha a’ leggyönyörűbb 
hölgykarnak birtokába jutott volna. Béla ezen stádiumot akará bevárni:

„Nézd csak, — mond susogó hangon— ö egyenesen felénk tart ... tán 
csak nem súgta meg neki valamelly rósz lélek, hogy a’ szökevény egy spa- 
nyolgrand öltönyében bujdoklik?..“

,Jer, hagyjuk el ezt az átkozott helyet4 mond legnagyobb ijedtségben 
Tódor, ’s a’ kisebb redutterembe vonta be barátját, honnan az étszobákon 
’s előteremen keresztül a’ ruhatárba osonni ’s öltözetét megváltoztatni akarta, 
mi azonban koránsem volt Béla Ínyére, ki szeretett Lilláját a’ bálban tudván. 
Tódort inkább haza ijeszteni, mint a’ bálban szerette volna tartóztatni. A’ 
jegyző balcsillagzata azonban itt is segített ez óhajtáson.

Lapdacsi csakugyan erős léptekkel követé a’távozókat’s mindenütt nyo
mukban lévén, nemcsak Tódor bátorságát mindinkább csökkenté, hanem még 
Béla tréfás ijesztgetéseit, is annyira lehangolá, hogy ez már szívesen vontatá 
magát barátjától, ’s szinte úgy, mint amaz, a’ gyógyszeres elöl menekülni 
óhajtott. — Mindkettőnek aggodalmai azonban magokra nézve alaptalanok 
valának, mert a’ gyógyszeres nem őket lildözé, hanem egy előttük lebegő, 
tölök észre nem vett álarczos alakot, melly, mint nyájas olvasóink kitalálni fog
ják, senki más nem volt, mint szeretett Ilonkája, ki ezen találkozásra aligha 
gondolkozott, különben nem lett volna olly könnyelmű, ugyanazon álarczot 
választani, melly férjének még boldogabb idökbül annyira emlékezetes volt, 
hogy abban száz álarczok közül kedves nejét megismérte volna. Vagy tán a’ 
Nemesis ujját kell itt csodálnunk, melly a’ kötelességfeledö hölgy fejére ne- 
hézkedék?
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A’ roppant embertömeg Bélát Tódortul, véletlenül, vagy készakarva (mi 
ez utóbbit gyanítjuk) elsodrotta ... a’ tolakodás táncz’ színűével nöttön nőtt 
... a’ csinos domino ugyanazon irányban, mellyben Tódor, iparkodott áttörni 
a’ sokaságon, a’ jegyző önkénytelenül követé ö té t__ ’s nem sokára mind
kettőnek siikeriilt közös üldözőjük elöl (mert kétség sem lebet, miszerint 
Ilona szinte úgy, mint Tódor, észrevette Lapdacsit) a’ kis redutterembe me
nekülni , hol szabadabban libegvén, majdnem egy tempóra álarczokat 
szellözteték.

Épen szemközt állának egymással. Tódor Ilona látására visszatántorog ’s 
kevésben múlt, hogy szörnyű ijedtségében keresztet nem vetett magára.

Ilona pedig felindulva rivall reá: ,mit keres ön itt? miért nem maradt 
ott, hová bezártam?4

„De kérem, édes nagysád, — válaszolt reszkető hangon Tódor — hiszen 
meg kellett volna fúlnom, ha két perczig maradok még azon átkozott ka- 
litkában.44

,Ugy kellett volna, — mond Lapdacsiné — legalább elment volna kedve 
oda menni, hová nem küldik.4

„Sőt kérem alássan, küldöttek; — ellenveté a’ jegyző — de ne méltóz- 
tassék reám neheztelni, úgy hiszem, eleget szenvedtem már békebirósá- 
ffomért ... bizony nem reméltem, hogy ez életben ismét szerencsém lesz ... 
hja, ha ezt Béla tudná..44

,Béla? mit, tán ö is itt van?4 — kérdé sebesen Ilona.
„Csak imént szakadtunk el egymástól—  együtt akarók elhagynia’táncz- 

teremet...44 válaszolt Tódor.
,Jó, hogy tudom, — mond Ilona — önnel semmi dolgom többé... allez!4
Tódor megcsókolhatta volna magát azon szerencsés ötletért, mellyel a’ 

gyógyszeresnöt nyakáról lerázható, ’s mintegy morális elégtételt talált mind
azon kellemetlenségekért, mellyeket eddig barátja miatt szenvednie kellett, 
hogy a’ bajt most ennek feje fölé gyiijté’s kiállott szenvedéseit vele is izleltet- 
lieté. Némán meghajtva magát épen távozni akart, midőn a’ gyógyszerárusnö, 
szándékát valamelly újabb terv kivitele végett megváltoztatni látszván, hir
telen visszafordul.

,Megálljon, — kiált a’ jegyzőre , kire egy egész ezred’ magyarhangu 
,halt !' comandója sem tett volna nagyobb behatást — mi fel fogjuk cse
rélni álruháinkat.4

,,A’ maszkokat?44 kérdé Tódor.
,Igen, igen; ha akarja, hogy magyarábban fejezzem ki magamat . . .  

nem gondolom, hogy ön ellenszegülend ?4 — mond Ilona inkább parancsoló, 
mint kérő hangon.

,Isten ments meg, — de hiszen nagysád dominója nem illik az én öl
tözetemhez.44

,Mi köze ahoz? sok nem illik össze a’ világon ’s mégis összeillesztik 
.. .  imhol, vegye ezen köpenyt ’s ezen kalapot.4 ’S ezzel mind a’ kettőt oda-
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veié Tódornak, ki gópszeriilcg cseréló fel azokat violaszinii bársony-palást
jával ’s tollas barettjével.

„Tudja-e ön, édes nagysád,— szól Tódor átöltözés közt, melly azon
ban csak perez müve volt, — bogy férje is itt van, Lapdacsi ur?“

,Es mi baja férjemmel ?‘
„Oh, nékem semmi, épen semmi; de úgy gyanítom , ö keres bajt 

vé lem .“
,Tehát távozzék el innen.4
„Igen, de ha nagysádat ezen öltözetben .
,És azután? — vagy nem látja-e által, hogy ö n é r t  áldozom fel ma

gamat ?‘ mond gúnyos kifejezéssel Ilona, ki jól tudá, hogy jelen öltözeté
ben tökéletesen biztosítva van férje argusszemei elöl. És a’ jegyző? boldog 
tudatlanságában szinte azt képzelé , ’s az illatos köpönybe göngyölőzvén, 
sajnálkozó tekintettel kiséré a’ távozót. „Világos — mond hálás érzelemmel 
— ö feláldozza magát értem . . .  ah , milly jó asszony ö mégis minden va- 
donezsága mellett... igazi angyal daemonalakban . . .  szeretném ismerni a’ 
férfiút, ki öt megszelídítheti.“

Ezen épületes connnentálgatásokmég tovább tartottak volna, ha e’percz- 
ben az embertömegen valahára nagy iigygyelbajjal átszorítkozhatott mély
piros arczu Lapdacsi nem lép a’ kisebb terembe, ’s az étszobákba igyekező, 
magát már tökéletesen mentve hivő Tódornak hirtelen útját nem állja.

,Megállj, szép maszk ; hová olly sietve?4 mond lihegve ’s elfojtott.bo- 
szúval a’ gyógyszeres.

Tódor uj öltözetében egészen ismeretlennek hívén magát, a’ tolakodót 
rövid szóval akará elutasítani. Ez azonban nem engedett; hanem dörgőbb 
hangon ismétlé kérdését. Mire a’ jegyző azon sipitó, fülsértő hangon, melly 
az álarczakkali társalgást előttem mindig olly érdekessé tévé, hogy minél- 
elöbb iparkodtam attól megmenekülni, válaszola :

,,A’ szabadba . . .  a’ levegő itt nagyon fojtó.“
,A’ szabadba? —■ mond gúnyos czélzással Lapdacsi — te bizonyosan 

igen szereted a’ szabadságot, nemde?4
„Oh igen: mint a’ madár.44
,Melly a’ kalitkából kiszökött.“
„Ollyformán ..
,De hátha én ezen szabadságtól meg akarnálak fosztani ?4 kérdé jelen

tősen a' gyógyszeres ’s Tódor kezét megragadó.
„Hogyan ?“
,Például, ha elrabolni akarnám s z a b a d  szivedet,4 nevete gonosz ke

serűséggel Lapdacsi ur.
„Az enyémet?“ kérdé mit sem sejtve a’ jegyző, — tán sok leánynyal 

vert meg az ég áldása?“
,Oh nem .. .4
„így tehát nem tudom, mire használhatnád azt?44
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,Már az az én gondom lenne. . .  az ollyan szív, mint a' tied, lágy, mint 
a’ viasz, mindent lehet belőle csinálni.

„Haliaha! — nevető a’jegyző — az ember valóban azt gondolná, hogy 
asszonynak tartasz.“

,És ha az ember ezt nem roszul gondolná, mit?4
Tódor visszafojtó kaczaját, melly a’ gyógyszeres csudálatos ámulásán 

ajkain kitörni akart; mert vannak emberek, kik csak akkor sejtik a’ vesze
delmet , midőn orral buknak belé.

,Fejemre mernék fogadni, hogy nem csalatkozom,4 folytató Lapdacsiur.
„Ez esetben fejed már igen inog,“ — feleié Tódor és menni akar. De 

Lapdacsi újra akadályozza öt.
,Egy lépést sem — rivall ez reá — add meg magadat, az ellenszegülés 

mit sem használ.. .4
„Hiszen csak láthatod, hogy semmi asszonyias nincs rajtam —“ vála

szolt Tódor természetes hangján, melly azonban szerencsétlenségére igen 
keveset különbözött az előbbi fonálvékony, siket nyávogástól.

,Pedig én csupa asszonynak, tökéletes asszonynak tarllak, . . .  győzzél 
meg az ellenkezőről ’s vedd le álarezodat,4 — sürgető Tódort a’gyógyszeres.

„Azt nem tehetem, — vonakodék a’ jegyző — de becsületszavamat 
adom . . .“

,En arra mit sem adok; — feleié a’gyógyszeres — még egyszer mon
dom , mutasd meg szép képedet, különben lerántom álarezodat.4

„Segítségért fogok kiáltani.“
,Isten nevében, . . .  szeretném látni, ki fogja meggátolni a’ férjet jog- 

gyakorlatában ?4
„Férj . . .? “ tagolgatá Tódor a’ mondottat ’s egyszerre rémitö világ gyűlt 

meg agy ában, valahára csakugyan orral bukott a’ veszedelembe. Pár perczig 
nem volt képes szóhoz jutni. Lapdacsi ezt a’ bánat és töredelmesség’ előjelé
nek magyarázván, lehangult kedélylyel intézé Tódorhoz ezen szavakat:

,Ilona, kedves Ilonám__  ezt érdemlettem-e tőled? . . .  kérlek, térj
vissza kötelességedhez . . .  én mindent megbocsátok, ha akaratomat azonnal 
teljesíted... úgyis kevés akaratom volt eddig... de lesz jövendőben . . .  sza
vamat adom.“

Lapdacsi igen meg volt elégedve magával ’s ékesszólása sikerét nem 
győzvén bevárni , vakmerő kezekkel akart az álarczfelé nyúlni. Ekkor Tó
dor eszméletre térvén: „ez már mégis sok, — kiált fel boszúsan — meg kell 
az őrültnek mutatnom, hogy nem vagyok asszony;44 ’s ezzel olly erővel ta- 
szitá el magától a’ gyógyszerest, hogy ez pár lépésre visszatántorga.

,Teringettét, — mond Lapdacsi — sok erőd van; ha nem tudnám, hogy 
csak tetteted magadat, bizony elhinném , hogy nem vagy feleségem. De én 
nem tágítok . . .  különben a’ manó elvinné minden tekintélyemet. Ollyan lár
mát ütök, hogy az egész bál össze fog csödíilni. . ,  oh, Ilona, Ilona, nem in
dít ez meg tégedet ?4
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„Az ördög önnek Ilonája, nem én“ — felele szörnyű szorultságában a’ 
jegyző ’s hirtelen fordulattal a’ tánezterembe szökött. Lapdacsi utána ügetvén, 
tele torokkal kiáltott: ,Fogjátok m eg ... ö az én feleségem, az én Ilonám . . .  
megismertem ötét . . .  fogjátok meg.4

A’ zene elnémult, a’ vendégek Tódor és Lapdacsi körül csoportosultak. 
A’jegyző lekapván álarczát, szinte magán kivid hebegé : „ezen ember ré
szeg . . .  nejének tart engem. . . “

Ne higyjetek neki, — kiált hátulról Lapdacsi — ö mindnyájunkat meg 
a^ar csalni ... ö az én feleségem..

A’ vendégek erre hangos nevetéssel feleltek, ’s ki Írja le a’gyógyszeres 
dühét, midőn Tódor szakállas arczát pillantja meg felesége dominója alatt? 
— Pár perczig mozdulatlan állott, meredt szemekkel, összeszoritott mar
kokkal. Ezen időpontot használni akarván Tódor, ismerősei ’s barátjai sere
gén rést lelvén, mielőtt Lapdacsi észrevenné , ennek üldözései elöl szeren
csésen elillant.

,Hová lett ő?‘ — orditá a’ gyógyszeres böszhangon — ha feleségem 
nem is ö, de azért szintolly vétkes, mint amaz . . .  hagyjátok megboszulni ma
gamat.. . megbódulok, ha kézre nem keríthetem ötét.4

A’ körülállók’ kaczaja még ingerlékenyebbé tévé ötét. ,Ti elszalasztot
tátok a’ gazfiut— riada rájok— ti szövetségesei vagytok . . .  orgazdák, 
cslirhe nép. . .4

,„Csakugyan ittas ö kegyelme4“ — mondának többen a’ seregből.
„„Ki kell ötét dobni,44“ — kiáltának mások.
„„Ki kell dobni,““ hangzók unisono, ’s perez múlva Lapdacsi ur a’ te

rem’ egyik szárnyajtaján kitolatotL_ Azután a’ karzatról Trávnyik bájos kör
magyarja zengett alá ’s minden ismét legszebb rendén volt.

V.

A’ tanácsjegyzö méltán tartott attól, hogy ezen botrányos jelenet más
nap közbeszéd’ tárgyává leend; mert ki nem tudja, milly mohón kap és röpít 
ajakról ajakra illy történetecskéket fővárosi népünk, melly a’' kisvárositól 
csak abban különbözik, hogy ez illy alkalommal száját félnapig, amaz pedig 
csak pár óráig tartja nyitva,’s midőn egyrészről ez is, amaz is a’ legcsekélyebb 
tárgy felett eltöprenkedik ’s kifogyhatlan a’ találgatás- és gyanuskodásban, 
mellyek egyébiránt sokszor annyira elütnek a’ valótul, mint e’ vagy ama hi- 
recske az európai fontosságtól: megfoghatlan másrészről azon közönbösség, 
mellyel egy egész nemzet jelenét ’s jövendőjét illető iigyeltetés iiánt viselte
tik; fejemet merném elfogadni, hogy ElslerFánny nagyobb zajt csinálna nálunk 
lábikra-gyakorlatival, mintha az országgyűlést Posonyban szétoszlatnák. — 
Ezen rövid előzmény után a’ nyájas olvasó természetesnek fogja találni Tódor’ 
aggodalmát, ki városi személy létére semmitől sem félt inkább, mint a’ nyíl-



vánosságtól, ’s borzadva gondolt arra, mikép ö, ha e’ botrányos ténvecske a’
,Pesti Hírlap4 ujdonságai közt megjelencnd, nemcsak mátkája, hanem az egész 
nemes tanács előtt compromittálva lenne. Hosszú ideig csatangolt még a’ saj- 
nálatraméltó jegyző azutczákon , miglen reggel felé leverve’s elcsüggedve 
tért lakába. Itt Szelényit teljes bálöltözetében kényelmesen elnyujtva találta a’ 
török pamlagon, chinai mandarinos szivart füstölhetve. Tanúja volt ö Lillá
val együtt a’ báli jelenetnek, mcllyet, mint nem is kételkedhetni, bizonyosan 
maga hasznára tudott fordítani. Látván most barátjának ingerült lelkiállapot— 
ját, őszinte sajnálkozással nyujtá neki kezét:

,Szegény fiú, mikép fogom elfelejtetni veled azon sok kellemetlenséget, 
mellyet miattam tűrnöd kell — ha ezt tudtam volna. ..4

„Hagyd abba, kérlek; mond kétségbeesett hangon Tódor. Szerencsét
len csillagzatom oka mindennek... soha éltemben nem állottam ki annyi h - 
lálkínt, mint most egypár őrá alatt... az egész város rólam fog beszélni, ha 
ezt Lina megtudja, vége mindennek —  pedig olly ártatlan vagyok, mint 
ma született gyermek. . Oh Lina . . Az az átkozott Lapdacsi pedig olly pert 
akaszthat nyakamba, hogy még hivatalomat is elveszthetem.“

Kölcsönös panaszok és sajnálkozások közt múlt el pár óra, mialatt a’ ba
rátok öltönyöket megváltoztatván, épen reggelire akartak indulni a’ szomszéd 
kávéházba, midőn Fiilöp benyitja az ajtót ’s Tódornak jelenti, hogy egy ide
gen asszonyság egyátaljában szólni akar a’ jegyző úrral. Béla hirtelen elsáp- 
padt ’s a’ pamlag felé kezde hátrálni... e’ pillanatban, mielőtt Tódor válaszol
hatott volna, ismét megnyílik az ajtó ’s belép — Lapdacsiné asszonyság.

,„A’ balsors bennünk rokonositani látszik — mond Bélát észre nem 
véve, ki egy fülkébe nyomulván, nem volt oka a’ viszonlátásnak igen örülni. 
— Ez okból önhöz folyamodom... ki bizonyosan tudni fogja, hol találom la
kásáról megszökött gyönyörű barátját.“ 4

Tódor zavart helyzetében önkénytelenül a’ rejtezkedö Szelényire vető 
szemeit; Ilona e’ pillantatot követvén, meglátja Bélát.

„,Ah, ön itt?444 — rnondá meglepetve ’s könnyű pir tolult arczára.
Béla hirtelen közelitett a’ boszuálló istennő gyanánt előtte álló hölgyhöz, 

’s mielőtt ez gátolni tudná, kezét megragadván, lágy és engesztelő hangon 
susogá: ,Ilona, nem tudom ugyan, barátok vagy ellenségek vagyunk-e? (̂ e 
úgy hiszem, hogy ennek fejtegetését más időre lehet halasztani, miután jelen
leg önnek menekiilhetése felöl illik gondoskodni.. .4

,„Ej, lássa az ember, — vág szavába haragos tekintettel Lapdacsiné — 
én gondoskodjam-e menekülésemről ? És önt elszalaszszam? ah, ebből sem
mi sem lesz .... ha már elég könnyelmű valék, hogy ezen, becsületes nőhöz 
illetlen, tiszta erényét gyanúsító lépésre első hevemben magam elragadtatám, 
’s bár mint bűnhődjem érte, azt nem történtté tennem többé lehetetlen. . .  ha, 
mondom, azon ferde lépésre már eltökélém magamat, ezt nem azért cselek-  
vém, hogy megbosziílatlan térjek innen vissza. Ön hálátlan, rósz em ber... 
én nem akarom mcntegetéseit hallani ... mert kibékülésről köztünk szó se

13
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lehet. . .  a’ férfiak’ minden szava méz, vagy hazugság... még vélkesebb vol
nék, mint vagyok, ha hajlandónak mutatkoznám, önnek egyetlenegy sza
vát is elhinni.444

,Mióta kárhoztatunk el a’ hölgyektől meghallgatás nélkül ? — ellenveté 
Béla szokott hízelgő hangjával, melly egyébkor soha sem hibázta el hatását. — 
,Avagy nem vagyok-e eléggé megbüntetve azzal, hogy önt elvesztettem?4

,„És ön azt gondolja, — válaszok a’ hölgy boszűsan — hogy önnek sima, 
kétszínű szavai engem megkérlelni fognak . . .  avagy fe le jt ön, hogy Lapda- 
csi urnák neje c s a k  a’ boszuállás’ gondolatját táplálhatja?“‘

„Hála isten; csakhogy végre mégis a'bűnös fog lakolni,44 mondá ma
gában Tódor.

,Ön épen olly hirtelen, mint igazságtalan volt irántam — folytatá előbbi 
hangján Béla. — A’ fővárosi uj élet’ zajában önnek képe rövid időre ugyan 
háttérbe szorult__ 4

,„No, még szép, hogy megvallja ön ..“ 4
,De én bizonyosan visszatértem volna, ha önnek gondatlan határozata....4
,„Ah, mit nem beszél ön ... tán csak várakoznom kellett volna, mig az 

urfinak tetszeni fog, engem drága kegyeibe visszafogadni, nemde? végre 
még én vagyok oka mindennek.444

,Minden ellenem van; nem tehetek egyebet, mint önnek szivére hi
vatkozni..4

„Szivem férjemé — mond komolyan Ilona — és senki másé, kinek 
mentésére szólhatna . . .  azonban, mivel látom, vagy inkább látni a ka r om,  
hogy ön undok tettét elismeri ’s idővel tán megbánni is fogja...44

„Hej, milly sok kalitkán kell még kitörnöm — gondolá Tódor, — mig 
olly tökélyre hozom a’ hölgyek’ ámításában, mint Béla barátom.44

E’ pillanatban a’ közép ajtón Fiilöp dugja be ravasz képét.
,,„A’ városhadnagy oda ki várakozik Lapdacsi urrnl ’s kérdezteti, mit 

csináljon vele ?4444
„Tekerje ki a’ nyakát!44 mond Tódor megijedve.
,De ki a’ patvarban parancsolta4 — kérdé nem kevésbbé meghökkejive 

Béla; Ilona két kezét arczára tapasztván, a’ pamlagra dőlt.
„„Lapdacsi a’ tekintetes tanácsjegyző urat gyilkosnak és tolvajnak ká

romolta a’ redutban, mire a’ hadnagy kötelességének tartotta ö kegyelmét 
reggelig behüselni. Most ide hozta, hogy a’ tekintetes tanácsjegyző ur ...44,4

Ennek ön az oka ! — pattan föl Ilona Tódorra — minek lett ön tanács
személy ?444

„Ah istenem, egészen ártatlanul jutottam hozzá44 — sohajta Tódor ’s 
aztán Fülöphöz fordulván : „eresszétek pokolba — úgymond — hisz nem 
olly égbekiáltó vétek , ha egy tanácsszemélyt tolvajnak neveznek.44

„„Igen ám, válaszol Fiilöp, de Lapdacsi ur nem akar elmenni, mig a’ 
tekintetes tanácsjegyző úrral nem szólott ; maga is eljött volna, mondá a’ 
hadnagynak, ha nem is vezetik ide.4444
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,„Nos, uram, mit áll oily tétlenül? frisen, mozogjon, segítsen a’ dol
gon. . . .  férjem csak nem találhat itt engemet?““

„Semmi sem jut eszembe .. .  oh én tanácstalan tanácsjegyzö!“ — so- 
pánkodék Tódor.

„,Hát ön mit gondolkodik ? — mond Bélához fordulva Ilona — úgy hi
szem, a’ dolog önt is illeti . . .  ’s férjem első dühében nem fog választani/“

Béla e’ szorult helyzetben még legtöbb lélekjelenséggel bírván, rövid 
gondolkozás után mondá: ,itt csak egyetlen eszköz van.4

,„Csak frisen, frisen4“ — siirgeté nyugtalanul Ilona.
,Hány kijárása van e' laknak ?4 kérdé Béla.
,,A’ föajtón kívül még egy, hálószobámon át a’ hátulsó lépcsőre;“ feleié 

gyorsan a’ jegyző.
,Éljenek a’ hátulsó lépcsők — mond vidorul Béla — igy mindnyájan 

mentve vagyunk.4
„„Be akarok menni, he kell mennem;“44 hangzék a’ külszohából Lap- 

dacsi’ erős szava ’s Ilona ijedten siet az oldalajtó felé.
,Be ne ereszd addig, mig e’ szobát el nem hagyjuk,4 — parancsold Béla 

Fülöpnek , ’s azután Ilonához fordulván: ,önnek pedig, kedves barátnőm — 
úgymond — ha annak szabad neveznem, kit szivem még most is olly for
rón tisztel.4

,„A’ dologra . . .  ne untasson ön,444 mondá sebesen a’ gyógyszeresnö.
,Önnek tehát férje elöl menekülnie kell, ’s azon lenni, hogy hamarább 

érjen haza, mint ö : ez esetben tán még elhitetheti vele, mert mit nem ké
pes egy szeretetreméltó nő velünk mindent elhitetni, miszerint ön Arokszál- 
lásról ki sem indulván.. ,4

,„Azt gondolja ön, hogy hazugsággal fogom még undokabbá tenni fél
szeg lépésemet? ez esetben köszönöm tanácsát,“ 4 mondá komoly méltóság
gal Lapdacsyné.

,Mélyen fájlalnám — igazitá meg szavait Béla — hahogy öntül félre
értetném ’s olly világban állanék ön előtt , mintha újabb meggondolatlan 
tettekre . . .4

,„Istenem , milly unalmas ön . . .  sok szó, kevés cselekmény, mint egy 
rósz vígjáték . . .  halljuk már egyszer bölcs menekülési eszközét . . .444

A’ gyógyszeres kün újra nyugtalankodni kezde.
,Ön tehát ezen mellékszobán távozni fog . . .  neked pedig, édes bará

tom, Lapdacsyné asszonyság lovagévá kell szegülnöd .. .4
„Megörültél ?“ kérdé ijedten Tódor.
,Hogy t. i. hatósági tekintélyed által ezután minden lehető kellemetlen

ségtől óva legyen4 — folytató Béla.
„De . . .é n  . . .  44 haboza a’ jegyző.
,Az idő siettet, — mond Béla — ’s azért csak arra kívánlak röviden fi

gyelmeztetni , miképen te pár óra alatt az egész város’ beszédtárgyává 
levél.4

O
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„Fájdalom, ugy van, de ennek mindennek te vagy az oka; én ártat
lan vagyok.“

,llly esetben tehát legjobb, ha az ember pár napra láthatlanná teszi 
magát; mire visszajössz, minden feledve van: addig majd működöm én 
részedre és helyre fogom állítani előbbi jó híredet.4

„Ez mind igen szép volna,“ — gondolá Todor.
,És milly irigylésre méltó helyzet, ha Lapdaesiné asszonyság megen

gedi , hogy ötét pár postaállomásig elkísérheted,4 egészité ki Béla.
„Valóban . . .  igen meglepő . . .  nagy szerencse44 liebegé a’ megszorult 

tanácsjegyzö.
,Mindenesetre kellemesb, mintha Lapdacsi úrral kellene találkoznod.4
,„Nos, uram, nem remélem, hogy ellenszegülni fog4“ — mond Ilona, 

kényszerítve pártolva Béla tervét.
„Ments isten, — sohajlá Tódor — ha már ennyire vagyunk.“
,„Ugy látszik, hogy társaságomat nem tartja igen kellemesnek, — foly- 

tatá hevesen a’ hölgy — uram, ön mindenesetre kisérteni fog engemet.“4
,Hej, barátom, — sugá Béla Tódornak — mit adnék más körülmények 

közt ezen szerencsédért . . .  milly kevés halandó örülhet illy kitüntetésnek.44
„Nem mindig üdvös, ha az ember olly szeretetreméltó,44 gondolá a’ hiú 

tanácsjegyzö ’s gyöngéden megcsókolván Ilona hófejér kezét, engedelmes 
rabjának vallá magát.

,És most a’ dologra . . .  azaz a’ s z ö k é s r e  — elménczkedék Béla. — 
A’ posta csak pár lépésnyire van, arramenet megrendeled a’ lovakat a’ ,tigris4 
vendéglőhöz . . .  ’s egy negyed múlva vágtatva viszed erre a’ kedves szö
kevényt, hogy az utolsó szives ,isten hozzád‘ot inthessem még feléje.4

„,’S milly szívesen fogja ön ezt tenni, nemde ? •— mond szigorú tekin
tettel Lapdaesiné — ah, de remélem, hogy egymást még látni fogjuk.“ 4

Béla az ipduló hölgynek kezét megragadván, fél perczig mély pillanat
tal nyugvók e’ gyönyörű arezon, mellyet a’ félelem, bánat ’s engeszteltség’ 
csodavegyiilete igézöbbé ’s szebbé varázsiának; ,Uona, — susogá egykori 
hangja egész lágyságával — ön távozik . . .  mint barátném-e vagy mint el
lenségem?4

,„A’ hölgy — mond komoly hangnyomaltal Ilona — csak azt tudja, mi
kép s z e r e t e t t ,  de el nem feledi, mikép b u s i t t a t o t t  meg:  női köte
lességem azt parancsolja , hogy a’ múltakra fátyolt vonjak, melly önnek 
méltatlan tettét e l f ö d n i ,  de el t ö r  ü l n i  nem fogja. Azon sokféle zavar 
’s kellemetlen helyzetek, mellyek gondatlan tettemből eredének, ’s mellye- 
ket érdemlett büntetésemül tekintek — menték meg önt ez egyszer boszúm’ 
kivitelétől; hiszem, hogy a' kiállott ijedtség jövendőre nézve meg fogja 
önt jobbítani, ha t. i. van férfi a’ világon, ki nem — javithatlan. Isten ön
nel. — ’S ezzel Tódorhoz fordulván : — előre, úgymond, tanácsjegyzö uram, 
mutassa meg az utat ’s ne fintorítsa ugy el képét, mintha kivégezni vinnék.4“

„Mindenre kész vagyok, mit isten és nagysád határoznak felettem —



35

mond teljes elszántsággal a’ jegyző, ’s karját nyújtván Ilonának, az ajtó' kü
szöbén még egyszer visszafordul Bélához — kérlek, úgymond, tudasd meg 
valahogy mátkámmal, hogy ártatlan vagyok.“

Béla bizonyos kárörvendő mosolylyal ígérvén barátja’ kérését teljesí
teni, a’ távozókat követé, Fiilöpnek meghagyván, hogy a' nyugtalankodó 
gyógyszerest jó módjával igyekezzék nyakáról lerázni.

VI.

Ez Fülöpre nézve nem kis feladat volt, ki minden fortélyosságát a’ her- 
culesi erejű gyógyszerárus’ ellenében veszélyeztetve látá. „Mégsem jó 
lángésznek lenni, — elmélkedék magában, mialatt lassú léptekkel közelített 
az ajtó felé — kivált ha alárendelt szerepet játszunk a’ világon ...m ert, ha 
szerencsésen üt ki valami, az urak húzzák hasznát, ha balul, bennünk’ 
vesznek elő : azonban az önmegtagadás igen szép erény, csak az a’ kár, 
hogy olly fölötte keveset hoz a’ konyhára.“ — Ezen épületes okoskodások 
közt Fiilöp az ajtóhoz ért ’s egy félig megnyitott szárnyán hangos torok
kal kikiált:

,A’ tekintetes tanácsjegyző parancsából a’ deliquens szabadon bo
csáttassák/

A’ hadnagy erre Lapdacsi urat elereszté, ki dühösen rohant a’ szobába.
„Mit, deliquens ? — kiált magán kívül — tán azért, hogy a’ jegyzőt felesé

gem szobájában és ruháiban találtam? gyönyörű igazság, melly még a’ tö
rökországin is kitesz .. .  oh, de épen jó , hogy a’ boszuálló Nemesis a’ bűnös 
lakására vezetett . . .  én nem akarok szabadon bocsáttatni. . .  oh nem, édes ta- 
nácsjegyzö uram; nagy számvetésünk van együtt . . .  hol van ö?"

,De kérem a’ tens urat, mérsékelje magát,4 csillapitá Fülöp a’ dühöngöt.
„Mit, mérsékelni. . .  én dühös akarok lenni . . .  ’s mindenek előtt téged 

csépellek le, ha tüstint meg nem mondod, mellyik szegletben találhatók? én 
nem nyugszom, mig odujokbul ki nem csaltam őket.“

,Öket?— mond Fülöp — kiket?'
„Hát kit mást, mint azon átkozott jegyzőt és feleségemet... oh, én 

tudom, hogy Ilona itt van, mert szavát hallottam, ’s hogy most dühöm elől 
elrejtették magokat. ..

,’S aztán azt gondolja a’ tens ur, ha gyanúja mindjárt igaz volna is, hogy 
a’ tanácsjegyző ur itt orra előtt fogja eldefiliroztatni Lapdacsiné asszonyságot?1'

„Nem bánom; én itt ülve maradok, ha mindjárt Ítéletnapig kell is vára
koznom. Ezen lakásnak, úgy hiszem, nem fog ötven kijárása lenni.“

,En pedig azt hiszem, — mond gúnyos kinyomással Fülöp — hogy a’ tens 
urnák még eddig igen kevés praxisa lehetett az illyes kalandoknál: valójában 
nem tudom, kit kell ezért inkább dicsérnem, a’ tens urat-e, vagy a’ tens 
asszonyt? Azt tanultam egykor az oskolában, hogy valami Argus nevű pász
torembernek száz szeme volt és felesége mégis megcsalta ö té t... bizony

3*
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mondom a' tens urnák, a’ két rósz közül inkább szeretnék Zágrábban magyar 
ember mint nöpásztor lenni.1

„Tán te is házas vagy?“ dümmögé Lapdacsi.
,Oh, teljességgel nem , nem érnék reá . . .  én kora ifjuságomtul fogva 

agglegény vagyok.4
„De hát honnan szerezted ezen tapasztalást?“
,Priváttanulmány által. A’ nők’ ismerete ’s az adósságcsinálás eddig még 

semmibe sem kerültek.4
„Te azt gondolod tehát, hogy én itt hiába fogok várakozni?“
,Én csak azt mondom, hogy az istrázsálás semmit sem fog használni.4
„Te is ellenem esküdtél, gazfiu“ — tattog fel üléséből Lapdacsi ’s ismét 

visszadülve, halkabb hangon mondá: „de azért mégsem mozdulok innen.“
,A’ mint tetszik, — mondá Fiilöp, ’s a’ szobából jószerével ki akart 

osonni. Lapdacsi azonban öltönyszárnyánál visszatartóztatá ötét.
„Úgy nem fogadtunk, — riad reá — neked itt kell maradnod; csak addig 

hiszek neked, mig látlak. Majd megválik, ki unja meg előbb a’ várakozást, én-e 
vagy ők? Legalább nem fogsz nekik segédkezet nyújtani megcsalásomra.“

Ekkor távolrul ostorcsattanás és kocsizörgés hallik, mire Fiilöp önkény
telenül az ablakra tekintvén, szabadabb lélekzettel e’ szavakra fakadt: ,erre 
már többé nem lesz szükségük . . .  szerencsés utat !4

„Mit mondtál? — kiált fel a’ gyógyszeres, kiFülöpnekaz ablakkalika- 
csintgatását észrevéve, ennek vigyázatlan szavait is hallá. — Kinek mondtál 
szerencsés utat?“

,En? . . .  mit gondol a’ tens ur? . . .  én semmit sem mondtam4 — rebegé
zavarodottan Fiilöp.

„Gazfiu, te reszketsz . .  . azonnal megvallatlak . . .“ kiált még jobban 
Lapdacsi ’s botját magasra emelé.

Fiilöp az ablak felé hátrált. ,De mit vallják? — mondá engesztelni kívá
nó hangon — egész éltemben nem volt titkom . . .  akár a’ legdicsöbb titkos
tanácsos válhatott volna belőlem.4

„Hát az az ablakkacsintgatás mit jelentett?“
,Erős léghuzam van, be akartam csukni.. .4
A’ kocsirobaj mindinkább közeledek. Lapdacsi az ablakhoz lép.
,Az istenért, menjen el az ablaktól a’ tens ur, még a’ legmérgesebb 

rheumatismust kaphatja; kár volna drága egészségét koczkáztatni. . .4 — mond 
szivszorultságában az inas, még egy szökést akarván próbálni,melly azonban 
Lapdacsitól még egyszer meggátoltatott.

E’ pillanatban vígan harsogott az utczán a’ postasip, ’s mint egykor a’ 
trombita megdördiilésére ledőltek Jerikó falai: úgy most a’ postasíp harsány 
hangjai eloszlaták a’ homályt Lapdacsi urnák sötét agyában ’s világosan kezde 
látni, szörnyű világosan. A’ legnagyobb ingerültséggel hurczolá Fülöpöt fül- 
tövénél fogva az ablakhoz: „ok elszöktek, — mond rémületeshangon — vallj 
meg mindent, mert tiistint utánok röpitlek az ablakon.“
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,A’ szerencsétlenek!4 szalasztá ki ijedtségében Fiilöp; kész inkább min
dent megvallani, semhogy életét egy idegen személy’ kedvéért feláldozza.

„Tehát ök azok... ők?44 kérdé vérszomjas tekintettel az erős karja alatt 
görnyedező inastól.

A’ kocsi most épen az ablak előtt robogott e l . . .  Lapdacsi féltestével ki
hajolt — ’s a’ baleset, vagy inkább Tódor’ balcsillagzata úgy hozá magával, 
hogy a’ gyógyszeres még jókor vévé észre felesége ’s a’ jegyző’ köszöntge- 
téseit a’ kocsiból, mellyek a’ másik szoba’ ablakánál álló Bélát illették.

„Nőm, feleségem, Ilonám — rivalga a’ gyógyszeres magán kivid — hat, 
tizenkét postalovat . . .  el kell érnem őket...“ ’s mint vészt hozó förgeteg ro
hant ki az ajtón.

VII.
Pár óra múlva ezen tragicomical történet után Szelényi Bélát ízletes öl

tözetben a’ pesti városligetbe vezető fasornak mintegy közepéig látjuk haladni 
’s onnan balra egy vasrostélyzatu kertnek ajtaján belépni, mellynek beljebb 
eső ákácz- és orgonafák közt regényesen eldugott csinos mulatóházában két 
hölgy ült könnyű reggeli öltözetben. Az ifjabbik hímzéssel foglalkozók; de 
csalatkoznék, ki a’ munkára mélyesztett szemekből azt Ítélné,mintha a’ gon
dolatok a’ himzörámán néha túl nem szökdécseltek’s egészen más irányt nem 
követtek volna, mint az a’ himmustrán kijelelve volt. A’ korosabbik német 
divatlapot olvasott, melly a’ tegnapi bálnak körülményes leírását adá, a’ mi 
az idő rövidségét tekintvén, babonaságnak tetszenék, ha tapasztalásból nem 
tudnék, hogy az illy leírások közönségesen egy héttel szoktak mindig elké
szülni a’ bál e lő t t .  A’ két hölgy Szentay Lina és mamája volt.

,Csodálom, hogy az újságíró már tegnap nem emlité a’ mai botrányt, 
mellyet a’ jegyző ur elkövetett — folytatá hihetőleg rövid ideig megszakasz- 
tott beszédét a’ senatorné. — Öcsém, a’ postatiszt mindenről értesített . . .  
soha sem hittem volna, hogy az a’ szende, higgadt vérii, jámbor Tódor illyes- 
mit elkövethet. Csak igaz az, hogy azok az úgynevezett,solid4 férfiak néha 
a’ legbalgább tetteket követik el.4

Ekkor halk kopogás hallik és Szelényi udvarias bókok közt lép be az aj
tón. Lina kisasszony nem mélyeszté többé szemeit a’ himzőrámára.

,Ah, épen jókor, — mond a’ senatorné — ön Balkaynak jó barátja ’s igy 
bizonyosan hallott vagy tud már valamit azon rut esetről. Bizonyos hölgyrab
lásról van a’ szó . . .  megvallom, azon viszonynál fogva, mellyben a’ jegyző 
ur házamhoz áll, ezen hir nem igen kellemesen lepett meg bennünket. . .  mit 
tud ön a’ dologrul?4

Béla erre vállvonitva azt feleié: „nagysád meg fog engedni, ha e' te
kintetben kívánságát nem teljesíthetem; mert ha a’ valót megmondanám, ez 
által nemcsak baráti kötelességemet megsérteném, hanem magamat is azon 
gyanúba ejteném (itt gyöngéd pillanatot röpített Lina felé) mintha ezen sze
rencsétlen balesetet magam hasznára akarnám fordítani.44
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Milly dicső barát ez a’ Szelényi, semmit sem mond és mégis mindent 
megmondott.

,Ez már mégis szörnyűség — mond Szentayné — egy asszonynyali vi
szony... házam blamirozva van, mert a’ jegyző Linám’ jegyese/

,„Édes anyám!“4 — mond kérő tekintettel Lina.
„Ez esetben tehát még inkább szeretem, hogy hallgatni tudok.“
,De én nem akarom .. /
,„Igen, igen; szóljon ön4“ — siirgeté Lina a’ késengőt.
E’ pillanatban kénytelenek vagyunk figyelmünket más tárgyra fordítani. 

Tódor halálsápadtan ’s bekötött fővel tántorog be a’ kertajtón Fiilöp’ kí
séretében.

„„Ki hitte volna?““ — mond sajnálkozó hangon a’ szolga.
,„„Ah sejtettem én illyesmit, — sóhajtozék Tódor — de ki mert volna 

azon asszonyi daemonkának ellene szólani?“4“
„„De hát mért nem védé magát a’ tekintetes ur?““ kérdé Fülöp, egy go

nosz mosolyt alig bírván elnyomni.
,„„Ugyan mivel? . . .  hisz olly erős az a’ gyógyszeres, mint egy elefánt 

. . .  jó hogy agyon nem ütött; hazai törvényeink szerint ez hatalmában állott 
volna.“4“

„„Hát Lapdacsiné asszonyság mit szólt hozzá?““
„„,0 szépen kivágta magát a’ sárból. Midőn férje a’ kocsiból kiugorván, 

felénk rohant, az első tárgy, a’ min dühét kiereszté, ártatlan fejem volt.. . 
azalatt Ilona csodálatraméltó lélekjelenséggel leszökik oldalam mellöl’s egye
nesen férje fölemelt karjaiba dőlvén, felkiált: ,oh, édes férjem, imádott Sa- 
mukám, hála isten, hogy segítségemre siettél ’s megszabadítottad a’ te ked
ves Ilonádat, kit istentelen emberek elragadni akartak.4 ’S ezzel olly erősen 
szoritá meg Lapdacsi’ karjait, hogy ez néhány perczig nem tudott mozdulni. 
A’ gyógyszeres szólni akart, de egy tüzes csók — még most is felejtem szen
vedésemet, ha ezen csókra gondolok — elzárá dühös szitkokat szóró ajkait. 
Ezen alkalmat használva, a’ postalegény intésemre lovai közé csapott ’s vil
lámsebességgel hozott vissza Pestre.44444

„„Csakhogy szerencsésen megérkezett a’ tens u r . . .  a’ fejbeveröcskét 
kivéve. Azonban kis tapasztalásnak ez sem árt. Ez a’ kötő még érdekesbbé 
teszi a’ tens urat; épen úgy néz ki, mint egy Amor a la roccoco!““

„,„Hej csak mátkám előtt titokban maradna a’ dolog. . .  hiszem, hogy Béla 
baráti szolgálatomat meg fogja hálálni ... nincs nyugtom, mig tisztában nem 
leszek. A’ kertész azt mondá, hogy mindnyájan a’ mulatóházban vannak. Jó 
volna ott a’ nyitott ablakon kissé hallgatózni . . .  csak olly magas ne volna. 
Illy állapotban nem mutathatom magam Lina előtt. . .  de olly nyugtalan vagyok, 
mintha újabb kellemetlenség é rn e ... csak egy perezre láthatnám ötét . . .  ah, 
sokkal szerelmesebb vagyok most, mint egyébkor.““ 4

„„E' szerint tehát a' hideg borítékok igen használni fognak;““ gon
doló Fülöp.
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„,„Fülöpkéin — monda rövid szünet után a’ tanáesjegyzö és zsebébe nyúl 
— kölcsönözd csak ide hátadat egypár perezre.4““

„„Hátamat? — kérdé Fiilöp— tán Lapdacsi ür van közel?““
„„,Oh nem , ezúttal csak kedvesem után szeretnék rajta kandikálni. Bé

la nála van, kiváncsi vagyok látni, mikép fogja pártomat?““4
„„Mint a’ magáét, — mond a’ szolga. — A’ tens ur majd alig fog különb

séget találni.““
„„,Jer tehát — siirgeté Tódor Fülöpöt ’s a’ mulatóház’ jobb oldalára si

etlek. A’ szolga , pár húszast érezvén markában, szívesen tartá hátát, melly 
úgyis csak azért van szegény embernek, hogy az urak’ zsámolyául szol- 
gáljon.

,Senkit sem szeretek föltétlenül elkárhoztatni — mondá a’ senatorné 
(Béla hihetőleg már felhagyott hallgatási szándékával) — sokszor olly körül
mények határoznak, mellyeket egyátalában nem lehetett elhárítani. Ki tudja, 
tán a’ tanáesjegyzö is ártatlanabb, mintsem gondolnék.4

„„,Oh, a’ senatorné igen derék asszony — lám ö elhiszi, hogy ártatlan 
vagyok““4 — mond Tódor az ablak’ párkányzatába kapaszkodván.

,Ön pedig, édes Szelényi ur — folytató kegyes iróniával a’ senatorné — 
kevesebb hévvel ’s h a n g o s a b b  szavakkal védhetné leányomnál jó barát
ját . . .  az ember könnyen azt gondolná, h o g y ...4 ’s jelentő mosolylyal le- 
gyintgeté batisz-kendöjét a’ mély párbeszédbe merülő szerelmesek felé.

„„,Ne bántsa, édes mama •— szól kívülről halk hangon Tódor — én egé
szen meg vagyok Bélával elégedve . . . bárcsak Linám hitelt adna sza
vainak !““4

„,Nem haragszik-e meg, jó anyám — mond lágy és esengö hangon ’s 
mintegy felbátorodva a’ senatorangyal — ha őszintén kivallom, mi szivemen 
fekszik ?“4

,Bátran, édes leányom4 — biztató ötét a’ kegyes anya , kinek éles lá
tását el nem keriilé, mit Lina csak most akar szavakba foglalni. A’ szerel
mesek mindig elárulják magokat.

„,Lássa tehát, édes anyám, én azt a’ jegyző urat — bármi szép tulajdo
nai lehetnek is egyébiránt — nem szeretem , nem szerettem, nem fogom 

, soha szeretni.. .“4
„„,Ezt csak szerelemféltésböl mondja. . .  tudom én; •—mond Tódor. — Is

merjük ezen oppositionalis szellemkét, édes kisasszonykám ... a’ leányok 
mindig ,nem4et mondanak, midőn ,igen4t akarnak mondani.““4

„,Mi egyáltalában nem tudnánk megférni... ’s azután, csak gondolja 
meg, édes anyám, nem botránkoznék-e meg az egész város, ha ollyan férjet 
választanék, ki midőn jegyesem volt, másnak nejével elszökött...‘“

„„,Mi a’ patvar? honnan tudja ö ezt? Tán csak Béla nem fecsegett?“"4 
mormogá Tódor.

„„Mégsem látott eleget a’ tens ur?““ kérdé Fiilöp, kit a’ szokatlan te
her már genirozni kezdett.
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, Én szabad választásodat soha sem kívántam korlátolni — feleié 
Szentayné.

„,Mindezt jól megfontolván. . .  és tekintetbe vevén. . .  azt gondolnám — 
akadozék szemérmesen a’ kedves leány— no, most szóljon ön is valamit“4 
mond, Bélát gyöngén meglökve.

„Erősítse meg nagysád két ember boldogságát — szóla ez, Linával 
Szentaynéhoz közeledvén, ünnepélyes hangon — ’s adja reánk anyai ál
dását.“

Protestálok !““4 kiált be tele torokkal Tódor ’s oily erősen dobogott 
Fiilöp hátán, hogy ez kénytelen volt ötét földre csücsültetni.

,Mi volt ez?4 kérdék egymást, megijedve a’ szobában levők, ’s kisielnek 
a’ kertbe, hol Tódort a’ ház előtt földön fekve találták.

„Ah, barátom, Tódor, te itt vagy? — mond Béla és segítségére sietett — 
tán csak nincsen bajod?“

,„„Vigyen az ördög!4““ fuldokla ez düh- és méregtől elfojtott hangon. 
„De mi bajod?“
,„„Mi bajom? ’s ezt még te mered kérdeni — te ? ...  Tehát azért kellett 

ide jönnöm ’s az ablakba felmásznom ... oh . . .  nem tudok szólni.“ 4“ sipítá a’ 
jegyző, fekhelyéről felvánszorogván.

„Kérlek, térj magadhoz...“
,„„Hát illyen barátom vagy te? ez-e a’ jutalmam annyi kiállott szenve

déseimért? igy kellett engemet és ügyemet védeni? én meg vagyok csalatva 
— rútul, égbekiáltólag meg vagyok csalatva...“444 

„Kedves Tódorkám!“
,„„És még a’ szörnyű szégyen és gyalázat . . .  az emberek ujjal fognak 

ream mutatni . . .  a’ vőlegényre mennyasszony nélkül . . .  és mit vétettem? 
hogy magamat másért feláldoztam. És ön, kedves Lina kisasszony, és tiszte
letre méltó napam in optima spe — önök is ellenem esküdtek?444“

„Mondhatom, hogy igen sajnállak, — szólt engesztelöleg Béla — de ki 
lehet róla? Lina kisasszony becsüli és méltányolni tudja szép tulajdonidat, de 
szerelmet — a’ boldog házasság’ első és legfőbb kellékét — nem érez irántad 
keblében. Illy körülmények közt tehát ki fogsz menteni..“

,„„Micsoda körülmények? én nem ismerek semmi körülményeket, mely- 
lyek a’ barátot megcsalni, megbuktatni engedik.“444 

„Ezen szerencsétlen kaland. . .“
,,„,Ah, épen jó, hogy emlékeztetői reá ... vagy tán azt gondolod, hogy 

hallgatni fogok, midőn most egyszerre megronthatlak?4““
„Szólj, barátom, bátran . . .  vigasztalásodra csak annyit mondhatok, hogy 

Lina kisasszony már értesülve van egri viszonyaim felöl; sajnálom hogy — 
kissé késöcskén jövél..“

,„„Hát azon mennyei lény, azon szeráf, azon’angyal emberi alakban?““ 4 
„Senki más, mint Lina és ismét Lina kisasszony. . .“
„,„De mért titkoltad el előttem nevét?““ 4
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„Mert még legjobb barátim előtt sem szeretem dobra ütni szivkirályném 
nevét. Becsületemre mondom egyébiránt, mikép csak tegnap tudtam meg, 
hogy vetélytársak vagyunk : ez egyszer é n a’ szerencsésebb. De a’ meg
győzött büszke lehet azon csatavesztésre, mert illy ellenen győzni , mint te 
vagy, nemcsak iszonyú fáradságba, hanem nagy veszteségbe is kerül t . . .  
t. i. örökre elvesztem szivemet“ susogá Lina fülébe.

Ezen utóbbi szavak Tódor rendkívüli hiúságának hízelegvén, engedéke
nyebbé hangolák ötét Béla iránt, ’s magasztos resignatioval, mint a’ mesében 
a’ rókáról Írva van, tekintett a’ boldog párra.

Béla az exjegyesnek vállára tevén kezét, bizalmas hangon mondá neki: 
„Vigasztaljon, édes Tódorkám, az öntudat, hogy barátod’ boldogságát előmoz
dítottad és hogy — ártatlan vagy!“

K Ö L T E M É N Y E K .

H A Z Á M H O Z .

Hazám, hazám! te hösök szép hazája, 
Hová enyésztek dicssugáraid ?
’S mit homlokodra bátrak feltüzének, 
Hová fonyadtak ősbabéraid ?

Oh, szép valál t e ! szép, miként derült ég 
Szelíd azúrja, rá ha nap mosolyg ;
Vagy csöndes éjen szende fényüzönnel 
Rajt’ csillagoknak milliója forg.

Ország valál t e : messze tengerekben 
Fürödtek éjszak- ’s délhatáraid; 
Tisztelve törvényt, mellyet önmagoknak 
Szabtak — szabad nép voltak fiaid !

Piango la Patria.
M o n ti.

’S nagy és hatalmas voltál! reszkotének 
Dörgö szavadra gőgös ellenid ;
Karod’ csatára egy isten vezette, 
Üsbünökért ki népeket fényit.

És most mivé léi? Gyönge, gyáva hölgygy í ; 
Bús arczaidtól távol kéj ’s öröm,
Sötét lepel foly hamvas törteidre,
Borús szemedben égve forr a’ köny.

Parancsszavad nincs ! azt te elfeledted, 
Feledve ősök kedves hangjait;
Zokogni tudsz csak, és hiú panaszra 
Nyitod kényektől ázott ajkaid’!
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Gyarmat levél; a’ Kárpát- ’s kék Dunával 
Szegvék határid; — néped elfajult:
A’ hős elődök renyhe nemzedéke 
Jármát viselni gyáván megtanult!

Szegény, tehetlen hölgy ! lankadt kezedből 
Az ég kivette sújtó ostorát, 
á hogy megvezékelj, dijul rád bocsatá 

A’ népemésztö pártviszály hadát!

Feldúlva kebled, mély sebek borítják , 
Vért hintenek rá pártos magzatid ;
’S e’ vér, te véred! gyilkos, rút aczéluk 
Jrígyli élted kurta napjait!

Sir áll előtted: gyávák néma sírja, 
Vigyorg feléd, mint rémváz, a’ halál :
’S ki őjja élted’ — elhagyott az Isten. 
Bünnapjaidban kedvet nem talál!. .

Császár

Ha kedvein elborul,
Mert pénzein nincs, vagy nem is v o lt, 
Nadrágom, csizmám csupa lö lt,
’S kapczám mégis szorul:

Csak rajtad bámulok ,
’S tüstént kigyógyulok ;

Roppant világ,
Dicső világ!

Mi szépek tájaid :
A’ hegy, völgy és a’ nagy terek,
Hol dús kalászok rengenek,
És zöld borág v ir it;

Melly drága gyűjtemény ,
És ez mind nem enyém!

Oh szép világ.
Gazdag világ!

Akárhoví megyek.
— ’S miért ne mennék? nem tudom. — 
Szép városokhoz visz a’ nyom 
Hol megpihenhetek;

Pedig látá az é g ,
Egy házat sem rakék.

Oh szép világ,
Pompás világ!

’S ha féktelen vizár,
Jég, tűz, vihar pusztítanak 
'S ház és mező megromlanak 
Mi gondom? semmi kár!

Az ég be nem szakad,
A" föld még megmarad.

Erős világ,
Szilárd világ!

’S ha itt-ott éhezem
Mi baj ? van a’ ki jól lakott;
És hány van, a’ ki jól ivott!
Ha ezt elképzelem:

Étvágyam csöndesül.
A’ sor majd ráin kerül.

Oh jó világ,
Boldog világ!

’S nem ingyen süt-e rám 
Az isten napja mindenütt? 
Kivévén már ha lefeküdt ;
’S akkor sincs éjszakám :

A’ hold leszen napom,
Világát bámulom ;

Arany világ,
Ezüst világ!

’S ha mindezt megunom.
Csak tőlem függ mivé legyek.
A’ legdicsőbb magyar leszek , 
Mihelyt csak akarom:

Hazám nagygyá teszem ,
Ki szólhat ellenem ?

Dicső világ,
Magyar világ !

’S ha majd nagy űr leszek :
Ispán, alispán, potrohos,
Magam, cselédem aranyos ,
’S mind rajtam függenek :

Ki hinné : én vagyok .
Ki most itt koplalok ?

Oh szép világ,
Dicső világ!

Vörösmarty

T Ó T  D E Á K ’ D A L  A.
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O R S Z Á G O S  V Á S Á R .

E l ő t t e .
Milly csoda forrongás a’ nagy vásárnak előtte!

Zaj minden faluban ; foly bele : szellem, anyag.
Hogy ki megy a’ vásárra nevökben, végre kiküzdik, —

’S bárha fokos győzött: a’ csati jogszerű volt 
Es megy az űlleveles küldött, — ’s mint érdeke hozza —- 

Általa a’ község venni vagy adni siet.

A la t ta .
Száz terv ’s indítvány fekszik torlasztva halomra ,

Mellyet ez és amaz is szívvel, ajakkal ajánl.
Forr, hullámzik a’ nép ; — figyelem kíséri nyugatról,

Dél-, kelet- , éjszakról, várva : mi lesz a’ süket ? 
Nyelvzavar a’ vásár föjelleme; és az eredmény ?

Nincs a’ hazában [ énz , nincs a’ magyarban erő !

U tá n a .
És az utak roszak; nevelöház most is a’ börtön;

Van búza , bor , gyapjú — mégis a’ lárcza üres !
Most is gazdagoké a kéjelem, és a’ szegény pór

Védi a’ hont, fizet, és görnyed a’ munka alatt. —
Ámde van alkotmány, hármaskönyv, ősi szabadság ;

’S most is, mint azelőtt: él Magyar, áll Buda még!
Szenoey.

N É P É L E T I  R A J Z O K .
A’ KOLDUSBIRÓ.

N A G Y  I G N Á C Z T Ó L .

Iliivel a’ koldulás Budapesten tilos, tehát igen természetes, hogy a* koldusok 
meglehetősen megszaporodtak; min épen nem kell csudálkoznunk , mert jól 
tudjuk, hogy a gyarló emberi természet, minden tilos iránt, rendesen kitűnő 
vonzalommal szokott bírni; a mi magában elég szomorú ugyan, de mi nem 
fogjuk azt megváltoztathatni, ’s igy kénytelenek vagyunk benne megnyu
godni.

Hogy a’ koldusoknak birájok is van, azt sok ember talán nem is tudja; 
de szavunkra teljes bátorsággal elhiheti: mert nekünk szerencsénk vala illy 
nevezetes egyénnel személyesen megismerkedhetni, ’s mivel nem fogadtunk 
előtte hallgatást, tehát életmódjáról ezennel néhány ecsetvonást adni iparko
dunk, mennyire t. i. azt csekély erőnk engedi.



44

Mindenekelőtt meg kell jegyeznünk , mikép Pesten kétféle koldusbiró 
létezik; az első t. i. a’ hatóság szolgálatában áll; ’s ennek kötelessége a’ 
koldusokat elfogni, melly szolgálatáért bizonyos mennyiségű kis díjt kap 
jutalmul, mellyet azonban a’ szemes koldus nagy örömmel megkettöztet, 
csakhogy ismét szabadon bocsátassék. Ez pedig igy szokott véghezmenni: 
a’ koldusbiró megpillant valamelly gyanús embert, kinek arczára meglehető
sem észrevehetőig van felütve a’ koldulás bélyege; azonnal megszólítja öt, 
mondván:

,Atyafi, kend koldus.4
,,Ha koldus volnék, úgy nem adhatnám nemzetes uramnak ezt a’ 

kúszást.“
A’ koldusbiró udvarisággal elfogadja a’ húszast, ’s szabadon bocsátja a’ 

gyanús embert: meg lévén győződve, hogy a’ szerencsétlen koldusok nem 
lehetnek illy bőkezűek. 0  tehát szokás szerint teljesíti kötelességét, ’s szép 
öntudatában tökéletesen megnyughatik. Erről nem szólunk többet, mert nem 
érzünk magunkban hivatást a hatósági érdemes tisztviselők telteit rostálgatni; 
hanem van még másféle koldusbiró is , kit a’ koldusok magok választanak 
tisztes egyesületük érdemes tagjai közül, ’s ez az, kiről itt szólani szándé
kozunk.

Midőn ugyanis a koldulás megtiltaték, tisztán átláták a’ koldusok, mi
kép derék fejre van szükségük, hogy minden veszélyt elkerülhessenek, ’s 
megszokott kedves mesterségeket ezentúl is lehető legnagyobb sükerrel 
folytathassák. És pedig ugyancsak furfangos fejnek kellene annak lennie, 
melly, kivonatuknak megfelelvén, egyszersmind rendet ’s fenyítéket tudna 
köztök tartani! És illy furfangos fej csak hamar találkozott P ö r ö l y  Bá l i n t  
urban , ki vezetéknevét ökleitől nyeré, mellyekben olly roppant erő rejlett, 
hogy akár kiillövasat is kovácsolhatott volna velők. Társai ü g y v é d n e k  
szereték öt leginkább nevezni, mert Pesten minden ember rendesen ügyvéd
nek tartatik, ki hosszúra összehajtott iratcsomóval mutatja magát az utczán. 
Mi azonban négy szem közt megmondhatjuk , hogy Pöröly ur nem ügyvéd : 
hanem csak azért jár szerte iratcsomóval, mivel örökös kérelmező. 0  ugyanis 
mindig hivatalokért folyamodik: irnokságtól le , egész a’ csizmatisztitói 
fényes állomásig, ’s ezen örökös kérelmezéseiből legalább azon hasznot 
huzza, hogy itt-ott néha némi kis ajándékkal örvendeztetik meg; egyéb
iránt pedig megismerkedik egyszersmind sok ház belsejével, mi néha hasznot 
is hozhat.

Külsejét röviden igy írhatjuk le : arcza sima és mosolygó, mint a’ vad
alma, meglehetősen himlöhelyes és tetemesen rezes, mit ö sok kiállott hi
degnek tulajdonit, ámbár a’ rósz emberek természetesen szeszes italok lel
kes használatában keresék e’ sajátszerü természeti tünemény valódi okát; 
szemei, mellyek aprók és szürkék, mélyen fekiisznek üregeikben, és zsák
mányt leső vadászokhoz hasonlitnak; redős homloka néha keskeny és alacson, 
néha pedig magas és széles, mikép t. i. parókáját vagy lehúzza, vagy fel
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tolja; szájának szögletei nagyon rámosak, mi mosolyát nem annyira kelle
messé , mint inkább vigyorgóvá teszi, melly kifejezés a’ felkonyult hegyes 
áll által is szépen mozdittatik elő. Ezen érdekes főt igen szeszélyes alakú 
kalap födi, melly jobb időkben fejér vala, most azonban tetemes jeleit viseli 
magán a’ sárgaságnak, mig nagy kiterjedésű horpadásait megannyi sebeknek 
tekinthetni, miket idő vagy emberek súlyos csapásai okozhattak. Rendkívül 
izmos tagjait ’s domború mellét kávészin kabát takarja, melly hajdan kék, 
vagy sötétbarna lehete, ’s mindig nyakig be van gombolva, hogy a’ mellény 
hiányzása jótékonyan födöztessék. E’ talányos színű és eredetű kabát sarkát 
veri emberünknek, ’s igy szót sem mondhatunk öltözete azon kiegészítő 
részéről, mellyet finom körökben emlitni nem szabad. Kezében mindig nagy 
kopott vászonesernyöt visel, melly durvasága ’s meghajlott halcsontjai miatt 
olly pohos, mintha isten tudja, mit rejtene méhében.

íme, illy alakban látjuk emberünket egykor vasárnap délután a’hatvani- 
utczából a’ kerepesi útra ballagni, ’s ugyan mért ne követhetnék lépteit, ha 
e’ pillanatban épen nem tudunk jobbat,»-hasznosabbat tenni?

Pöröly ur áthalad kilencz utczán, tizennyolcz sikátoron, ’s egy szal- 
mafödelü ház elébe érkezik, mellynek roskadozó kéményén elhagyatott árva 
gólyafészket, vörösre festett ajtaján pedig illy felírást olvashatni, melly kré
tával van rámázolva:

„Itt ma bál lesz ; kezdete mosogatás után, férfiak két garast fizetnek, 
a’ fejérnép szabad.“

Pöröly uram feltaszitja rejtélyes esernyőjével az ajtót ’s bemegy. Ar 
szoba meglehetősen nagy, de igen homályos, mert a’ parányi ablakok fatáb
lákkal vannak bezárva, az egyetlen mécs pedig nem bir erőt venni a’ pipa
füstön, melly a’szögletben álló hosszú tölgyasztal mellöl emelkedik. A’ szoba 
falai sárga földdel vannak bemeszelve, ’s igen érdekes rajzokkal tarkítva, 
mellyeket korommal szoktak a’ vendégek néha jó kedvűkben odamázolni, ’s 
mellyek többnyire tyuklábu pohos embereket és sárkányokat ábrázolnak, 
legkalandosb alakokká torzítva. A’ padlózat szép fejér köporral van behintve, 
mi igen hasznos a'korcsmárosra nézve: mert addig csiklandoztatja a’tánczo- 
lók torkát, hogy végre inni kénytelenek, melly műtétéire egyébiránt úgy sem 
igen szokott nálok a’ hajlandóság hiányzani.

Az asztal mellett négy ur pipázott, kik több tekintetben annyira ha
sonlónak hösiinkhez, hogy részletes leírásukra nem érdemes az időt veszte
getnünk. Pöröly bizonyos szívnyerö nemével a’ leereszkedésnek szóla:

,Jó napot, atyafiak/
„Hozta a’ szerencse bíró uramat,“ — felelt egyhangúlag a’ négy férfi, 

’s Pöröly elfoglaló helyét a’ hosszú asztal felső végén; a’ seres kancsóból 
nagyot ivott, ’s parókáját majd egészen szeméig voná le, hogy ábrázatára 
komoly kifejezést varázsoljon, miből társai azonnal gyaniták, hogy hivatalos 
ügyek fognak szőnyegre kerülni.



4(>

Gyantásukban csakugyan nem is csalatkoztak: mert kevés pillanat 
múlva ismét megszólalt a’ koldusbiró, mondván:

, Atyafiak, én azért rendeltem ide kelméteket korábbra, hogy a’ község’ 
ügyei felett tanácskozhassunk.4

„Mindjárt sejtettük.44
,Mult héten több baj ért bennünket__ 4
„Ezer tatár!44
,Ugy van; a’ hatóság nagyon nyomunkban jár. Mióta az urak közül 

nagyon sokan kezdenek koldusbotra jutni, azóta mindenkép gátot emelnek 
becsületes mesterségünk ellen.4

„Csupa irigységből.44
„ ,Bizony pedig nincs tőlünk mit irigyleniök; hiszen van már legalább is 

két hete, hogy a’ tizenhat krajczárosbul sem ihatom annyit, mennyit egészsé
gem fentavlása megkíván.444

„,,En meg kénytelen leszek maholnap leányomat szolgálatba állitni. 4444
„Már ez mégis hallatlan.44
„ ,Nagyapja sem dolgozott soha!444
„„És mégis mire jut unokája !4444
„Végre még magunk is dologra szorulunk.44
,„Inkább felakasztom magamat.4,4
„„Én is azt mondom.4444
,Atyafiak, mire való az a’ sok sipítás? Ezzel nem segíthetünk a’ bajon ; 

hanem cselekednünk kell, még pedig mindent, mi csekély erőnkbül kitelik.4
„Csak dologba ne kerüljön.44
,„Ne bizony, mert mi nem dolgozunk.44
„„Soha!4444
„Inkább meghalunk.44
„,Ugy van.444
,Atyafiak, legyen kelmeleknek eszök, ’s legalább hallgassanak meg.4
„Halljuk tehát.44
,Mult héten atyánkfiái közül négyet fogtak el.4
„Szörnyűség!44
„Ügyvédünknek húsz forintot kelleadnom a’község’ pénztárából, hogy 

a’ dolgot tisztába hozhassam , ’s az atyafiak még most is a’ város kenyerét 
eszik.44

„ ,Hallatlan!444
„Legalább nem kell dolgozniok.44
,Dehogy nem, hiszen utczát söpretnek szegényekkel.4
„Már ez gyalázat!44
,Föl kell tehát az adót emelnünk, hogy nagyobb siikerrel segíthessünk 

az atyafiakon.4
„Rettenetes! Hiszen már is annyit kell a’ község pénztárába fizet

nünk, hogy akár mindig csak annak számára kolduljunk, magunk pedig el-
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soványodunk mellette, mint a’ vármegye rabjai, vagy a’ város lovai. Ez 
szörnyűség!“

,Pedig meg kell lenni, ha épségben akarjuk községünket megtartani.1
„Én csak azt mondom, hogy oszlassuk fel a’ községet, és kolduljon 

kiki magáért.“
,„Ugy van, a’ szamár is maga viszi vásárra a’ bőrét.“ 4
„„Én tudom, hogy megélek, mert jó kérő szájjal áldott meg a’ sze

rencse.44“
,Igen, de ki fog aztán kelmétekről gondoskodni, ha ágyba esnek, vagy 

hüvesre jutnak? Vagy jól esik talán a’ kórházi sovány leves és utcza- 
seprés ?4

„Isten őrizzen!“
,Na látják kelmetek; — hiszen tulajdonképen csak magunkkal teszünk 

jót, ha a’ község pénztárába adózunk.4
,„Igaz bizony.“ 4
„De én mégis azt hiszem, hogy nem ártana jobban ügyelnünk a’ pénz

tárra; mert most csak egyedül biró uram kezeli azt.“
,„Már ez okos szó.“ 4
,Atyafiak, ugyan hová gondolnak? Nincs rá elég példa, hogy kettős 

lakat alatt álló pénztárakban is nagy hiányokat fedeznek föl ? Ha én most 
csenek is a’ pénztárból, úgy csak magam csípek; de ha több felügyelőre bíz
zák, akkor többen fogják fogyasztani, ’s természetesen nagyobb is lesz a kár, 
mint most.4

„Igaz bizony.“
,„Azután biró uram fáradozása csakugyan megérdemli, hogy néha va

lamicskét cseppentsen magának.“ 4
„Én is azt tenném.“
„„Meg akárki is.““
,Egyébiránt én csak legnagyobb szükségben jutalmazom meg fáradozá

somat valamicskével. De beszéljünk komolyan, atyafiak: kelmetek tanács
adókul vannak mellém rendelve; én tehát arra akarnám ma bírni a’ községet, 
hogy minden atyafi, az addigi n e g y e d  helyett, h a r m a d á t  adná keresmé
nyéből a’ pénztárba.4

„Ez nehéz munka lesz.“
,Dehogy; előbb majd leitatjuk őket, ’s azután mindenben meg fognak 

majd egyezni.4
„Már ez derék, és ez becsületes mód, mert urak is használják.44
,Most pedig lássuk, mit találtunk a’ múlt héten.4
E’ szók után Pöröly uram kibontá pohos esernyőjét, ’s először is kurta- 

nyclii ólmosbotot vont ki belőle, mellynek súlyát szükség idejében igen 
ügyesen tudta használni. Ezt csakhamar néhány zsebkendő, mellény ’s cziist- 
kanál követé. Ezután igy szóla ismét:
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,Koldulási jövedelmemből tisztán kilencz forint maradt meg, ebből tehát 
három forintot a' pénztárba teszek. Hát kelmetek mit találtak, atyafiak?4

„Én csak ezen aranyozott csészét találtam egy konyhában, ’s a’ sza
kácsnő nagykendöjét; koldulásom pedig öt forintot hozott.44

,„Én ezen tajtékpipát leltem az utczán egy öreg ur zsebében, ’s hat 
forintig koldultam.444

„„Én csak három forintig jutottam, ’s egy gazdag özvegyasszony’ kul
csát viaszba nyomtam.4444

,Ezt jó áron adjuk el kormos barátunknak, már úgyis régóta sürget 
hogy mutassunk neki utat, mellyen ismét jó zsákmányhoz juthat.4

„„Én mind megittam, a’ mit koldultam, mert bizony nem is volt az sok ; 
de tegnap este egy kis leány füllengöit tettem sajátommá az utczán.4444

,Ez is jó.4
Most egymásután számos atyafi lépett a’ korcsmába, ’s ezek is asztalra 

tevék, a’ mit itt-ott koldulás közben találtak, mi csakugyan szép kis halmot 
alakított. Ekkor a’ korcsmárost kiáltá Pöröly ur, ’s a’ vastag kis német levett 
süveggel ’s mély alázatossággal jelent meg az érdemes vendégek előtt.

,Péter, — igy szólt Pöröly ur méltóságos hangon a’ borrontóhoz — 
hol van a’ zsidónk?4

„Konyhámban várakozik.44
,Füleld be.4
A’ zsidó megjelent; ’s hosszas alkudozás után száz forintot fizetett le 

a’ talált holmikért, mellyeken legalább kétszer annyit fog nyerni. A’ száz 
forint harmada a’ pénztárba ment, mellyet Pöröly ur öblös esernyőjének 
egyik bőrrel béllelt redöje képezett; a’ többi pénzen pedig barátságosan osz
toztak meg az atyafiak, mert Pöröly uram kurta nyelii ólmos botja olly álta
lános tiszteletben állott, hogy pörlekedésre , vagy czivakodásra gondolni sem 
igen mertek az atyafiak.

Ezen fontos foglalatosság befejezése után Pöröly ur néhányszor meg- 
köszöriilé torkát, ’s ünnepélyes és egyszersmind parancsoló hangon igy 
szólott:

,Nemes atyafiak !4
„Halljuk, halljuk!“
,Ne ordítsatok hát, hanem hallgassatok, hiszen ez nem restellatió! A’ 

ki megszakasztja szavaimat , annak úgy szájára kenem fütykösömet, hogy 
legalább is egy hétig csak szalmaszálon szihatja magába a’ bort.4

Mély csönd lett, ’s a’ koldusbiró igy folytató tartalomdús szavait:
,Tisztelt atyafiak ! Azon bajokat eléggé ismeritek már, miket a’ hatóság’ 

figyelmes őrködése miatt szenvednünk kell, annak ismétlésével tehát nem is 
foglak fárasztani. De más baj is van, melly bennünket alkalmasint szintolly 
érzékenyen sújt, ’s ez az, hogy czéhet nem alakíthatunk. A’ legügyetlenebb 
szabómester is u r , mihelyt czéhbe csempézi magát: mert jó legényeket 
tarthat rósz fizetés mellett, ’s biztosítva van, hogy más sehonnaiak nem ava-
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kozhatnak mesterségébe. Nemigy van ez nálunk! Nekünk még mesterségünk 
gyakorlata is megtiltatott, ’s csak okkal-mócldal tudunk e’ tilalom mellett 
megélni. ’S milly iszonyú baj járul még ehhez! De bocsánat ; igazságos és 
méltó felindulásomat el kell fojtanom . . .  .4

Pöröly ur nagyot ivott, ’s ezen kedves foglalatosság annyira megnyug
tató háborgó kedélyét, hogy szavait azonnal ekkép folytathatta:

,’S tudjátok, mi ezen nagy?'
„Nem!“
,Fogd be szádat.— E’ nagy baj tehát abból áll, hogy az ország minden 

részéből naponként számos csavargó érkezik városunkba, kik azt gondolják, 
hogy Pesten sült verebek röpködnek, ’s a’ boros hordók négykézláb járnak 
szerte az utczákon. Ezen csavargók, kik városunkra nézve még legkisebb 
érdemet sem szereztek magoknak, következéskép még csak távolrul sem 
mérkőzhetnek velünk, szemtelen koldulásaikkal a’ legzsirosabb falatokat 
nyelik el elölünk. E’ botrányos visszaélést meg kell szüntetnünk.4

„De mikép ?“
,Hallgass, azt nem rád bízták. Én egész tisztelettel indítványozom, hogy 

közülünk nyolezan mindennap rendesen felváltva őrködjenek Pest végutezáin, 
’s az érkező csavargókat jó szóval, csellel, vagy erőszakkal utasítsák vissza.4

„Helyes! Éljen!“
,Én a’ soroksári kaput vállalom magamra, ’s az őrködést holnap mind

járt el is kezdem.4
„Éljen!“
Ezen fontos határozat után két rozzant hegedű megszólalt, ’s magyar 

tánezra kezde ezinezogni, mit az udvaron őrködő komondor azonnal hatályos, 
és nem annyira szép, mint csontigható borzasztó hangokkal kisért.

Minthogy pedig az egész gyülekezetben alig volt egy-két magyar, tehát 
a’ hegedűk nem sokára keringöt kezdének nyöszörgeni, mire az érdem sze
rint megemlített komondor annyira elrémtilt, hogy becses élete koczkázta- 
tásával a’ sövényen kiugrott, ’s legalább is negyedik utczába iramlott, hol 
csak huzamosb mulatozás után bírta föllázadt kedélyét lecsöndesíteni. Ezalatt 
ugyancsak derekasan folyt a’ bor és táncz a’ díszes teremben. Már csaknem 
tetőpontjára emelkedett a’ vigság, midőn rögtön három koczczantás remeg- 
teté meg az utczára nyíló ’s keményen bereteszelt ajtót.

„A’ rendőrség kopói!“ — kiálták egyhangúlag a’ koldusok, ’s a’ kályha 
rácsozatán azonnal számos férfi és asszony kapaszkodott fel, ’s megnyitván 
a’ titkos csaptató-ajtót, a’ padlásra, onnan pedig a’ kertbe menekültek az 
érdemes koldusbiró gyorslábú vezérlése alatt. E’ szerencsében mindazáltal 
nem osztozhattak mindnyájan, mert a’ rendőrök betörök az ajtót, ’s mintegy 
húsz koldus-urat és hölgyet elfogtak, ’s velők azonnal tovaindultak. Meg 
vagyunk győződve, hogy pesti szives olvasóink közül többen láták e’ díszes 
csapatot a’ hatvani-utezán végig vonulni; elöl egy városhajdu lóháton , utána 
két biztos gyalog, ’s ezek mögött szép párosán a’ rongyos tánezosok és

4
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tánczosnök, gubában, szűrben, kabátban, kinőtt frakkban , rézrokolyában és 
hosszú viganóban, mikép a’ sorsnak tetszett. A’ hölgyek közöl sokan ellaka- 
rák arczokat kötényökkel, hogy lehetőségig ismeretlenül juthassanak ren
deltetésük helyére. Hátul két lovas hajdú 's két biztos őrködött a’ vig né- 
pecske fölött, melly, ha nagyon nem csalatkozunk, jövő vasárnap már ismét 
olly kellemesen fog mulatni, mint most, ’s talán ismét olly díszes kísérettel 
menend a’ nem óhajtott ingyen-szállásra.

Másnap jókor reggel már a’ soroksári kapu vámsorompóján túl látjuk 
Pöröly urat esernyőjével sétálgatni, ’s csakugyan nem is kell sokáig vára
koznia, mert egy hosszú lábú felföldi atyafi kis kalapban, kurta szűrben, ’s 
szorosan testhez simuló nadrágban nagy lépésekkel közelit.

„Hová, atyafi?1 szól hozzá hivatalos arczkifejezéssel Pöröly ur.
,,A 'városba;“ felel rémülten a’ hosszú lábú atyafi, ’s ijedtében még 

száját is feledé bezárni.
,Otl nincs a’ csavargóknak helye/
„Én nem vagyok csavargó.“
,Hát mi vagy?4
„Semmi.“
,Azt látom, ’s épen azért nem szabad bemenned. Én koldusbiró vagyok, 

’s parancsom van, hogy egy koldust se bocsássák be.4
„Én nem akarok koldulni, hanem munkát keresek a’ kőműves urak 

mellett.44
,Hátha nem kapsz munkát?4
„Akkor ezen három húszasból élek addig, mig munkát kapok.“
,Na már ez más; épen három huszas annak a’ taksája, hogy bemehess ; 

add ide, és azután rakd előre lábaidat.4
A’ szegény napszámos tót könyező szemekkel nyujtá három huszaská- 

já t , és szomorúan ballagott a’ városba.
Ez jó kis mellékjövedelem , gondolá magában a’ koldusbiró, ezt nem 

osztjuk meg az atyafiakkal, ’s szemei egy sánta férfiún akadtak meg, ki 
ugyancsak sietett a’ sorompó felé; Pöröly ur azonnal e’ szókat dörgé elébe:

,Hová, koldus?4
„A’ városba.44
,Nem szabad.4
„Majd meglátjuk.44
,Vissza, mondom; én koldusbiró vagyok.4
„Engem csak a’ városbiró tilthat ki.44
,Van-e pénzed?4
„Nincs, de majd lesz.44
,Tehát lódulj pokolba.4
„Mutassa meg az ur az utat.44
’S ezt Pöröly uram csakugyan mégis tévé, mert fütykösét az esernyő

ből elövoná, és irtózatosan kezde a’ sánta koldus hátán dolgozni, ki annyira
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elveszte lélekéberségét, hogy mankóit eldobván, gyors futásnak eredt egész
séges lábaival, és kevés pillanat alatt eltűnt. A’ koldusbiró nagy öntetszéssel 
csóválá fejét, gondolván: ez kitanult kópé, legalább is három atyafi kenyerét 
ette volna meg.

De mit látunk, milly sajátszerü csapat érkezik amott? Ezt jól meg kell 
tekintenünk. Elöl hintó robog, ’s mellette félig meztelen czigányfiu czigány- 
kereket hány egy kis-krajczárért, mellvet felednek neki a’ hintóbul kidobni; 
de ö arra nem gondol: mert nagyobb részint csak mulatságból edzi magát a’ 
nevezett egészséges testgyakorlatban. Utána egész vándorló czigánycsalád 
érkezik, mellyet szinésztársaságnak gondolhatna az ember, ha a' sötét arcz- 
szin a’ gondolatot azonnal el nem tiltaná. Elöl egy meglehetősen fölnyurgult 
rajkó baktat, olly fekete szemekkel, hogy a’ hollók alig várhatják már az időt, 
mellyben bizonyos tulvilági titkokat fognak füleibe súghatni; hátán rostát és 
horpadozott üstöt, fején nevető alakú roncsolt kalapot, ’s szájában csonka 
pipát látunk, mellyböl alkalmasint jó dohányt füstölget, mert vándorlás köz
ben többnyire gazdagok szoktak lenni a’ czigányok; minthogy illyenkor 
uton-utfélen sokat találnak, mi is, mint első fölfedezőket, törvényesen csak 
őket illetheti; kezében pazdorjából font kötőféket tart, melly egy igen gör- 
hes és meglehetősen sánta állat fejéről csüng le , mellyet jó kedvében lónak 
is nevezhetne ugyan az ember, de melly a’ tehénhez és szamárhoz is annyira 
hasonlít, hogy a’ történeti hűség vakmerő koczkáztatása nélkül teljességgel 
nem merjük faját tökéletesen meghatározni. A’ rajkó mellett egy reménytel
jes purdé üget, igen kedélyes arczkifejezéssel vakargatva fejét, melly a’csípős 
por miatt folytonos munkásságban tartja kezeit; mellette a’ család egy négy
lábú kiegészítő része czammog, a’ kutyák hasznos fajából, ’s bundájának 
lefityegö bogáncsos kolonczaival olly irtózatos port kavargat föl, hogy csak
nem a’ pesti díszes sétányok valamellyikére képzeljük magunkat varázsol- 
tatva. Meg kell még jegyeznünk,— mert tisztelet becsület, de igazság is! — 
hogy a’ lovat vezető rajkónak igen tisztességes nadrága van, melly kissé 
rongyos ugyan, de azért mégis észrevehetöleg tünteti lábikráján a’ gyár 
jegybetüit minden kiváncsi szem elébe. A’ lovon kedélyes arczkifejezéssel ül 
az öreg dáde, hegyes, fejér szakállal ’s bajuszszal, mikből ezer meg ezerjó 
gondolat kandikál ki; fejét viharrongált báránybör-sipka, mellét ’s hátát pe
dig vörös mellény takarja, melly kimondhatlanul rongyos ugyan, de mégis 
vörös mellény! Öltözetének kimondhatlan része csak térdéig ér, ’s olly fosz- 
lányos, hogy sem nevét, sem kelméjét nem merészeljük meghatározni. Bal 
kezével a’ bozontos ló sörényébe kapaszkodik a’ dáde, jobbjával pedig gyön
géden szőrit magához egy mindenféle posztószélbe takargatott kis purdét; 
a’ foltozott átalvetöbül egy kis borzas purdé kandikál a’ nap felé, ’s nyugha- 
tallankodása által már ki is szakitá az átalvetö fenekét, ’s lábát nagy me
részséggel nyújtogatja lefelé. A’ harmadik purdé hasra van kötve a’ ló há
tuljáról lefityegö sátorponyván, ’s kézzel lábbal az úszás nemes mesterségé
ben látszik magát gyakorolni. Kengyel helyeit oldalához kötött sátorfáját

4*
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használhatja a’ dáde, ha lábai a’ lecsüngést megunják. Mellette csinos fiatal 
czigány-asszony lépeget, kopott prémíi oláh-mentéjén czinböl készült nagy 
ezüstgombok, ’s nyakán felfűzött dantesek fénylenek, kezeiben tejsodrókat, 
fakanalakat, orsókat és nyulispékelöket tart: mig a’ karjáról függő kákás 
szatyorból kákák közül emelkedő káposztafej biztatja édes mosolyával az éhes 
purdékat. Feje oláhosan nagy kendő foszlányaival van körültakarva, hátán 
pedig rostakérget szemlélhetni. Ezt követi a’ család csinos leánytagja, kezé
ben nagyvevőt (pörölyt), hátán purdéját czipelve; öltözetét leirhatlan rongy
zagyvalék képezi, de fejéről azért mégsem hiányzik ám az uj piros szalag. 
Most jő a’ család dorombja, 's talán valamennyinek nagyanyja, és a’ dáde 
hajdani örömeinek hűséges társa; egyetlen foga haragosan mozog előre és 
hátra, mintha irigylené a’ csonka pipa szárának sorsát, mellyel az öblös 
száj kellemes tanyáját éjjel nappal megosztani kénytelen; egyébiránt a’ vén 
doromb eszkábázott tekenöt, seprőket és serpenyőket visz hátán: mig a’ 
meszelő megfordított nyelével hű társát, a’ család sertését, nógatja előre, 
melly malacz-korában véletlenül jutott e’ díszes társaság baráti körébe; 
elöruhájából hagyma fityeg ki, mellyre igen kaczér szemekkel pislog egy 
reményteljes rajkó, ki a’ disznót néhány sárga kukoriczaszemmel csalogatja. 
A’ túlsó oldalon még egy izmos more ballag szép oldalbordájával, pipáját 
piszkálva, és kopott kalapja szolgabiróilag fölcsappantva.

A’ koldusbiró a’ család látásán mogorván kiált rájok:
,FIová, czigányok ?4
„Hát bizony csak Pestre, nemzetes tekintetes uram,“ — felel nagy 

tisztelettel a’ dáde.
,Nincs itt naplopókra szükség.4
„Hát elegen vannak már nemzetes tekintetes uraimék ?“
,Tisztelettel beszélj, vén czigány; én a’ koldusbiró vagyok, ’s paran

csom van, hogy egy koldust se bocsássák a’ városba.4
„Hiszen én nem is vagyok koldus; mi azt hallottuk, hogy itt Pesten 

sok ember semmiből is elél; azért jöttünk ide.“
,Lóduljatok tüstént vissza, különben bezáratlak.4
„Ha nem lopunk is?“
,Ugy is.4
„Devla rúgja fel ezt a’ Pestet! Nízzítek csak, hiszen ez a’ Pestis 

fistes.“
„,De az ám.“ 4
„Hát menjünk vissza; hiszen ha Pest is fistes, meg a’ mi sátorunk is 

fistes, akkor a’ sátorunkban is Pesten vagyunk.“
,„De úgy ám!“ ‘
„Na tehát sítáljunk vissza a’ falu vígíre, ott míg nincs ollyan sok nap

lopó , hogy mi is meg ne férhetnénk. Fordítsatok hátat a’ fistes Pestnek. 
Nemzetes tekintetes biró uram, sok szerencsit kívánok; — bárcsak kirúg
hatnám pislogó szemedet I“ . J?
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E’ rövid szóváltás után a’ czigánvcsalád visszafordult, szabad utat en
gedve elmességének a’ füstös Pest fölött; a’ koldusbiró pedig korcsmába tér, 
fáradozásait egypár meszelykével megjutalmazni, bogy azután munkáját annál 
nagyobb buzgalommal folytathassa.

L I T E R A T U R A.

ZSEBKÖNYVEK.

E m l é n y  1844-re .  Tudva van-e előtted, kedves olvasónő, az áldozat, mellyel 
teszünk, midőn magyar irodalomban könyv-ismertetésekre ’s bírálatokra emeljük 
toliunkat?Ha igen, úgy kikérjük nyájas részvétedet munkálkodásunk’ kísérőjéül, mert 
lődd e l ,  e' pályán illy édes hatású buzdító szerre nagyon szükségünk van. — Mit 
sem hallunk sűrűbben emlegettetni irodalmunkban , mint a’ c r i t ica 'h iányá t; az írók 
legnagyobb része érzi a’ szükséget e' részben , ’s hol élőszóval, hol papírra lenyom
tatva sűrűn hallunk panaszt és óhajtást — panaszt, hogy n incs , óhajtást , bár lenne 
elegendő kéz és ész irodalmunk’ e’ mezejének művelésére. De ha egyes embert rávesz 
ügyszeretete,'  ’s óriási resignatióval eltökéli magát, a’ kemény fába vágni fejszéjét, 
— oh látnád ekkor, kedves olvasónö, milly fogadtatás jut a’ szegénynek! Mert csak 
megsúgom neked, (föltevén, hogy nem vagy írókkal ismeretségben, kiknek szavaimat 
tovább mondhasd), miszerint minden óhajtás és panasz' daczára kellemetlenebb fogad
tatás nem lehel embertől ember számára, mint —  őszintén szólva — magyar irótul 
lesz azon ügytársnak, ki munkáját bírálat alá vevén, más egyebet is mond el észre
vételei közt, mint puszta merő magasztalásokat. Mondjunk el megrovást valakinek 
munkájáról, bár milly szelíden és méltánylattal, száz lesz , a’ ki helyesli megrová
sunkat , de az egynek barátságát, vonzalmát, sőt csak türelmét is magunk iránt örökre 
elvesztettük. ’S ha már most e’ száz közöl a’ másodikra, harmadikra , tizedikre és 
egyenkint mindenikre elkerül a’ sor. e’ tragicomoedia mindeneknél ismételödik, minden 
egyes munka’ bírálatának akad száz helyeslője, de azon egy, kié a’ munka, nem lát 
egyebet a ’ bírálóban ellenségnél. E’ szerencsétlen kedély—állapotbul, kedves olvasónö, 
már igen különös jelenések eredtek a’ magyar irodalomban . . . ; e’ szellem most sem 
aludt ki közülünk, úgy h ogy ,  valamint egykor B y r o n  mondá: ,egy reggel föl" 
ébredtem ‘s azt találtam, hogy híres vagyok4, — a’ bíráló is elmondhatja nálunk, ha 
csak igen rövidke ideig folytatta veszélyes mesterségét: ,egy reggel fölébredtem, ’s 
azt találtam, hogy minden iró g y ű lö l . . . 4 ’S ha egyszer a’ gyűlölet ezen reggelére 
ébredt, jó éjszakát akkor neki reggelre, d é l re ’s mindenkorra — jó éjszakát!

'S lásd kedves olvasónö, ez utolsó jegyzetünket is százan fogják igaznak falúim 
egymásra nézve; de magát ártatlannak és szelídnek tartja a’ legtürelmellenebb i s . . -  
A zért— ámbár mi a’ hely’ szűkéhez képest inkább csak ismertetői, mint bírálói szere-
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pct viselünk — újólag ajánljuk magunkat a’ kedves olvasónő' részvétébe, vonzalmába, 
szereletébe, pártfogásába..........

Irodalmunkban ezidén három zsebkönyvet találunk: a' régiebb , E m l c n y ‘t 
a’ két éves , O r a g y a l ‘t ,  és a’ legújabb ,O r s z á g g y ű l é s i  a l m a n a c h o t .

Az E m l é n y  Frankenburg szerkesztése alatt eddigi csinos alakjában és külse
jével jelent meg, Heckenasttól kiadva. — Benne hét irótul nyolez dolgozat találtatik, 
mind folyóbeszédben, a’ versek t ö k é l e t e s  k i z á r á s á v a l .  — Mi nem tudjuk, 
mi birta erre a’ szerkesztőt; de őszintén ki kell mondanunk , miszerint irodalmunk, 
és különösen zsebkönyv-irodalmunk , jelen állásában e’ részben az E m i é n  y’ tartal
mában az idén történt változást helytelennek találjuk. Ha csak egy pár zsebkönyvünk 
volna m ég , melly pusztán szépirodalmi vállalat és nem egyszersmind vallási vagy po
litical irányzatú is volna, akkor ám legyen helyén e’ folytonos prosa ; igy azonban,■
a’ mint vagyunk,nézetünk szerint sokat vesztett érdekében az E m l é n y  a’ versezetek’ 
kizárása á lta l; úgy van ö m o s t , mint étel fűszer nélkül, vigalom zene nélkül, kert 
virág nélkül. ’S úgy hiszszük , ha épen első rendű lyricusaink tán a' kiadónak szűkre 
mért tisztelzései által, vagy bármi más körülménynél fogva, nem érzettek is kedvet 
magukban, jeles dolgozataikkal e’ zsebkönyv emeléséhez járu ln i; de vannak fiatalabb 
íróink közt is szebb tehctségüek , kiknél elég nagy a’ buzgalom és lelkesség , misze
rint a’ vállalat ékesitéséhez járulásukat nem tagadták volna meg.

Ennyit mondanunk arról, a’ mi az Emlényben n i n c s ,  elég legyen; most men
jünk át arra, a’ mi benne t a l á l t a t i k .

E’ részben a’ dolgozatok’ sorát N e y  F e r e n z  ,Eskü‘ czímü beszélye kezdi meg, 
meliyben egy fiatal festő, Ákos, egy gazdag és dölyfös ur’ leányával Elmával áll szerelmi 
viszonyban, ’s ezt örök hűségre esketi. Elma az adott esküt megszegi. . .  ’s Ákos egy 
váromladékról, azon helyen, hol az eskü mondatott, tátongó mélységbe ugrik a* hitsze
gővel. — E’ beszélyt komoly előadás, néhol helyes psychologia virágdús nyelv 
teszik kedvessé; bir azonfelül sűrű halmazával a’ cselekvésnek és történeteknek, mire 
a’ szerző általában nagy gondot látszik minden munkájában fordítni. Mennyire nem a' 
cselckvények’ bokrosságától, de a’ cselekvés’ valódiságától függ azonban becse’s érdeke 
a’ költői műnek, épen a’ jelen beszélyben találjuk szembeszökő tanúságát. A’ beszély 
elején gyérebben váltják uj meg uj események egymást,  mik közepén túl és vége felé 
sűrítve vannak; ’s mégis sokkalta nagyobb érdekkel olvassuk azt elején, mint vég
felé. Miért ? A’ felelet egyszerű : e’ beszély elején nemcsak szép tehetségű költő1 
tollal, de egyszersmind mélyebb gondolkozásra 's psychologiai felfogásra mutató 
következetességgel látjuk szerzőt az emberi szív és lélek’ rejtélyei közt búvárkodni, 
’s e’ csudás tömkelegben nem kis szerencsével forogni ; mig utóbb a' szépen kezdett 
útról letávozik, ’s összefüggéstelen események’ egymásra halmozásában látszik érdeket 
keresni, melly az olvasóban épen ez által csökken. . . Mi a’ jeles tehetségű szerzőnek 
csak ez egyetlen munkája után is minden felett ajánljuk az egyszerűséget,  a’ híven 
maradást a’ psychologiai valóság m elle t t , a’ tárgyon kívüli ’s attól messze eső szöve
dékesség után nem kapkodást; — ’s meg vagyunk győződve, hogy mind ez által 
munkái sokat fognak becsben emelkedni. —  ,A’ puszták villáma4, beszély N a g y  
I g n á c  z t ó i ,  melly egy nemeslelkü csikós szerelmi történetét adja a’ hortobágyi
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pasztáról a' franczia háború idejéből, bét fejezetben. —  A‘ beszély főbb érdeméül 
leginkább a’ falusi magyar élet’ természethü föstését, az előforduló elmés czélzatokat 
és a’ folyékony sírna előadást hozhatjuk f e l ; szerettünk volna azonban benne több ke
dély-és bensőséggel találkozni, mellynek a’ kedvelt iró különben nincs h iányával’s 
mellyel a" legprózaibb élet’ föstésébe is önthetönek hiszünk, hogy az illy föstések ma- 
radóbb benyomást gyakoroljanak az olvasóra. — , Csináljunk magunknak egy jó na
pot !‘ farsangi életkép, K o v á c s  P á l t ó l .  A’ Szupory-család, egy víg farsangi estét 
akar magának szerezni ’s miután hosszas előkészületek és bokros bajok’ kiállása után 
az ohajfva várt házi bál’ napja földerül, vagyis estéje besötétül, egymásra halmo
zódnak a’ bajok és akadályok , mellyek a’ remélt jó mulatságot igen keserű emlékűvé 
teszik a’ család minden tagjaira. —  A’ szerző jelen müvéről, mint valamennyi szép- 
irodalmi dolgozatairól általában, egy mindenre kiterjeszkedö megjegyzést lehet mon
dani : hogy azok, mint olvasmányok, érdekesek, mulattatok, ’s e’ tekintetben a’ szerző 
méltán egyik kedveltje közönségünknek. K o v á c s  P á l n a k  iratai minduntalan egy 
derült kedély’ szüleményei, ’s igy hatnak az olvasóra i s , mint jól éldelhetö ,házi la

kozás4; ö sem magasra föl nem szárnyal,  sem a’ költészet mély rejtekeiben nem bú
várkodik; de nem sükerült ferde törekvésekkel sem untat senkit, sőt mulat, gyönyör
ködtet; humora nem mély, de mindig sima, elmésségei nem edzők, de egyiránt enye- 
legye csiklandók; személyei nem újak , nem sajátságos eredetiek, de valók mégis , ’s 
a’ legtöbb annyira életünkből merítve, hogy egynémellyre ujjal lehetne mutatni: ,ez 
is a’ Kovács Pál embere!4 Szóval, ö olly i r ó ,  ki dolgozatait nem számítja kevélyen 
messze hatásra a’ jövendőbe, de kinek mi jelenkor olvasói méltán örvendhetünk. —  
,Tibod a’ jegyző4 b. J ó s i k a  M i k l ó s  túl. Egy falusi jegyzőnek, értelmes, ildomos, 
tapasztalatdús férfinak történetéből közöl némelly vonásokat novellái alakban, mellyel, 
mint a’ koszorús szerző’ minden dolgozatát, lélek- és emberismereti mély felfogás, va
lódi elbeszélői tehetség, sima gördülékeny előadás és virágos nyelv tesznek kedvessé, 
érdekteljes olvasmánynyá. — , A’ dudás4 F r a n k  e n b u r g  A d o l f  túl. ügy  látszik, csak 
azért van a' könyvbe iktatva, hogy legyen szöveg, melly a’ dudást ábrázoló képet 
kisérje; az egész egy búskomoly elmefuttatás , czélzatos enyelgéssel és a’ szerző pá
ratlan humorával fűszerezve. Páratlannak mondjuk azért , mert nem ismerünk irodal
munkban szerzőt, kinek előadását hasonlón edző elmésség és kedélyesség ömlengené 
á t ;  könnyedén előadott de mélyen érzett irónia bélyegzi szerző jelen dolgozatát is, 
melly a’ társas-életi ferdeségeket undorral átlátó elméből, félettök boszűs keserűséggel 
eltelt kedélyből látszik eredni;  ’s illyen az illy müvek által keltett benyomás i s : a ’ 
v a l ó d i  t i s z t a  k ö l t ő i  h a t á s t  n é l k ü l ö z ő ,  mellynek legtragicaibb tartalom 
mellett is megnyugtatónak, derítőnek kellene lennie ; itt nem hogy enyhíthetnék a’ 
szomorú, nyomoru valónak képe az engesztelő ideál felé emeltetés által , sőt inkább 
elnyomására munkáltatik annak is, mi keblünkben némi vigasztaló eszményképül fen- 
maradt. . .  — ,Két óra a’ gőzösön4 C s á s z á r  F e r e n c z  töl. Egy atya utazik leányá
val a’ gőzösön Pestről Vácz felé választott gazdag veje’ kíséretében, hogy ott esküvőt 
ünnepeljenek. Közéjök férkezik a’ leány kegyelt szerelmese i s , ’s e’ két utolsó közt, 
az alvást szinlö atya közelében , a’ két órai ut alatt élénk beszélgetés foly, mellyböl 
mi az atyával együtt megértjük, miszerint a' választott vő’ minden vagyona egyjnikás-
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hoz közel álló bécsi ház állal végveszélyben forog, az ilju pedig, a’ leány szerelmese, 
véletlen örökséghez jutott. Partra szállván, az atya az öröklött ifjúval vezetteti es- 
ketöre leányá t, amazt, az elszegényülendöt, útnak bocsátván. —  A’ beszélyt elmés 
előadás, életből vett helyes észrevételekkel fűszerezve, igen érdekes olvasmánynyá 
teszi. — , Rajnai ut Maincztól Köllnig4 T ó t h  L ó r i n  e z  tö l ,  jól beillik tarkitásul 
a’ könyv csupa novellái tartalma közé , ’s magában is ,  mint költői ihlettséggel irt üli 
rajz, szívet 's értelmet egyiránt kedvesen mulattat. — ,HuIlámka‘ tündérrege, N a g y  
l g n á c z t ó l ,  Mágyás király’ korszakából szól, lelkesen, nemes honfitüzzel; csakhogy 
a’ regének azon szavait, mintha Mátyás korában a’ ,nemzetiség4 iránt valami "különös 
figyelemmel, buzgósággal viseltettek volna hazánkban az emberek, a’ történetek — 
fájdalom — megczáfolják.

Az Emlényt hat finom aczélmetszet ékesíti, meliyek közöl különösen megemlí
tendő: b. M e d n y á s z k y  A l a j o s  arczképe (czímkép) , 's a’ ,Puszták’ villáma4 
beszély mellett álló futtató csikós B a r a b á s t ó l ;  de mindkettő külföldön metszetett. 
A’ többi négy képen, (a’ ,Dudás4 és három leányarcz) , nagyon is észrevehető, mi
szerint a’ zsebkönyvbe csak képül vannak alkalmazva, ’s nem az Emlény számára met
szettek ......... Szerencsétlen gondolat volt ama legelső, midőn a’ kiadók megszűntek
honi metszőinktől adni képeket zsebkönyveinkbe; azóta magyar zsebkönyveink is 
megszűntek igazán magyarok lenni. d — w.

NEMZETI SZÍNHÁZ.

Míg eljövend a' kor , a’ lángészt megszülendő, melly a' magyar színészetnek 
idegen mezőkön szerte száguldó pegazusát féken rántsa 's futásának irányt adjon, nem 
egy korszak fordul meg színpadunkon, a’ külföldi terméseknek most ez majd amaz 
i z ü 's  szinü gyümölcseit elénk terjesztő. — E ’ korszakok egyikét, melly a 'n é m e t  
színpadi múzsának siránkozó vizenyős terményeivel látott el bennünket, a’ nélkül, hogy 
a’ magyarnak nyers, de abból, a’ mi ,valódi4, magában sokat rejtő természeté előtt 
tetszést nyert volna, leéltük; szemünk előtt dűlt e’ kor’ végszaka’ sírjába: temetési 
helye Budán van, hol egykor magyarjaink játszottak. ’S némán, vagy a’ kiknek te t
szett,  hangos szóval is ,  elimádkoztuk a’ hálaéneket e 'k o r"  letüntére; keresztényi 
lágysággal elmondok I f fi a n d és K o t z e b u e ,  W e i  s z e n t  b u r n  és B i r c h -
p f e i f f e r  könyektöl sótalan izü drámáik felett: nyugodjanak békével! .........  Jött más
korszak , színezetre amazzal egészen ellenkező: a’ franczia drámáké. Ez a’ szalonias 
múzsa , melly jaquemarkeztyüs kacsóval divatos szabású frakk zsebéből finom batiszt- 
zsebbelit von elő, vele szemeit, mintha sírna , törülgeti,  jól vigyázva azonban, ne
hogy hajfürtözetében vagy barkója’ göndein ’s az arszlánsörényen háboritás történjék, 
hajmeresztő borzadványok elötüntetésén illedelmes bókok közt sóhajokat bocsát a' 
megüritett ég felé, azonban ismét és ismét jól vigyázva , nehogy a’ bókok ránezot 
idézzenek a’ jól vasalt mellényre vagy a’ simán feszülő ,kimondhatlan‘ra , mi közt 
azonban a’ kaczérkodó múzsa szemtelen kacsintgatásokat intéz jobbra balra, ’s müveit
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úri hangon erkölcstelen kétértelműségeket mondogat, gúnyt szórogatva mindenfelé, 
hol eddig az emberek szentet, tiszteletreméltót láttak, ’s a* kegyeletek’ varázs-zomán- 
czát szentségtelen kézzel hánlva le a’ nemesebb érzelmekről, — ez a’ szalonias múzsa 
lön amaz első korszak után elfoglalója színpadunknak; korszakát ez években éltük, ’s 
— hála isten ! — most már e" korszaknak vége felé vagyunk. — A’ ,színpadi kor
szellem1 megunta az első szak vizenyős érzelgéseit, melly könyeket hullatott ott is, 
a’ hol nem kellene, ’s emberi természet szokásakint átugrott másik szélsőségbe, az
érzéstelenségbe, mellynek igaz könyei megdöntött és sírba hanyatló erény számára 

*
sincsenek. Amaz első színi korszakban vezérfáklyát érzelgés és ábrándos szerelem 
viselt 's ollynemü érzelmek pásztorias föstése, mellyek emberekben nem léteznek; a’ 
vezérfáklya e’ második korszakban a’ szeretetlenség, érzéstelenség kezébe ju t o t t ; — 
amaz részvétet, csudálkozást és ragaszkodást igényelt olly helyeken is, hol arra valódi 
ok nem volt j e l e n ; emez pedig azt iparkodik stenlori hangon fülűnkbe harsogni, hogy 
érdekletlenség minden körülményekben föfö lelki kincs , melly ne engedje keblünket 
ellágyulni, szenvedjen bár zsarnokoskodó önkény által pokoli kínokat szemünk előtt 
erény és ártatlanság; — amaz, tévesztett eszközökkel oda iparkodott, hogy meg
győződést keltsen föl bennünk, miszerint a’ valódi élet’ folyamától elszigetelt és saját 
képzelet-alkolta világába zárkozott kedély kárpótlást talál magában minden e l len , mi 
a’ külvilággal érintkezésbe jövőt kellemetlenül, sujlólag bánthatná; ez azt mondja; 
mire a’ kedély? a’ bensöség? az érzelmek? a’ sors vagy emberek zsarnoksága úgyis 
lemondani készt mindenről, mi bensődben meggyőződésed magvaiból örömvirágul 
nőhetne fel, légy hát hideg és részvétlen minden iránt,  a’ mi környez; — leghátsó 
vezérelv amannál angyali szeretet,  emennél ördögi szeretetlenség. Az emberi egy- 
íránt hiányzik mindkettőben.

* — Regény-kedvelés főbélyege korunknak, főélve olvasó közönségünknek. ’S 
e' tapasztalati igazság’ szemmeltartása látszik a’ mostani franczia színműi irodalomnak 
irányt adni. A’ regény kötelessége: életet fösteni; a’ drámáé embert ábrázolni. 
Ama mezőn munkálhatni magasabb költői ihlettség nélkül, ott a’ vizsgálódó éles elme 
sokszor jó sükerrel megteszi a’ magáét; de embert állítni elő, úgyszólván, teremteni 
a’ semmiből, ’s ez emberbe lelket fuvallani, benne az indulatokat és szenvedélyeket 
hűn visszatükrözni, ide mindazon elmeél, szemfülesség, mik például egy physicai 
experimentalorban a’ legjobb tulajdonok, nem elegendő, ide lángész kell ! .  . Ah! de 
a’ lángész valami ritkaság, csak századok’ gyér szüleménye ; mi tehát természetesebb, 
mintha olly közönséggel szemközt, melly minden áron újat akar lá tn i , hallani mind
untalan, az író, ki színpad számára vágy dolgozni erőnek ere jével, átcsapong a' re 
gény’ mezejére, ’s az élő ember helyett az élt életet fösti ? így vágott át a’ franczia 
dráma a’ regény’ hivatásába ; az élet’ zajos jelenéseinek tarka színekkel föstése lön fő- 
feladata. Hogy e’ jelenéseket em berek , valódi emberek állítsák e lő , arra nem sok 
gondja van . . . Lehetne ugyan mondani: a’ ki életet fe s t , embert is fest, mert az 
életben munkál az ember, és az emberben van az élet. Ez állítás azonban egyre megy 
azon más elkoptatottal az erkölcsi világból: tetteiből kell az embert Ítélni. Ám tegye 
ezt a’ bíró ’s itélőmesler; de Isten és az igaz költő nem igy fognak tenni. Az ember 
tettei mindazon rugókkal együtt , mellyek az éleiben szembetűnnek , valódi benső
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életének csak kis részét teszik, oily kis részét, mellyel magasabb hivatásu költőnek 
nem sok dolga ; beljebb van az, mélyebben rejlik az, hol ö viszi véghez fiirkészeteit. .  . 
’S mégis vannak, kik színdarabok megitélésében olly gyakran fő érdemül hozzák fel, 
hogy annak jelenései olly hűn vannak az életből merítve. Kiknek azonban legyen sza
bad csak azt hoznunk emlékezetökbe: ám tekintsék körül a’ teremtő S h a k e s p e a r e  
színmüveit, ’s bizony bizony kevés, igen kevés jelenést fognak találni azokban, mely- 
lyekről,  hogy életből vannak merítve, elmondhatnák; sőt ellenben minden lapja ez 
örök studiumforrásoknak tanúságot tesz, hogy embereit egészen más mezőkön hordoz- 
gatja , mint a’ közéletéin. De forogjanak bárhol az ö ’s általában az igaz költő’ em
berei, boszorkányok közt, bolondok, ördögök, bűvösök társaságában, babonás szigete
ken vagy akár h o l , emberek és megteremtett lelkek maradnak ők mindenha . . Ha 
hiteltnyert igazságul mondathatnék k i , hogy a’ színműíró, ki életből vett jelenéseket 
hűn rajzola, méltó feladatot oldott meg , a’ leglángeszübb szinköltök himpellérré sor
vadnának .........

A’ két korszak tehát szerencsésen letűnt színpadunkról, ’s ha tapintatunk nem 
csal, épen most közelítünk egy harmadiknak küszöbéhez, melly ha isten és költőink sege
delmével megnyílik előttünk, ben leszünk az ígéret földén, a’ szent földön, mellybe hogy 
népünk minél előbb bejuthasson, nem nagy lelkesség kívántatik hozzá, kész lenni minden 
egyesnek a’ moyzesi halál szenvedésére. — Hogy a’ külföld’ színműi irodalmában, közelben 
és távolaiban, számunkra nincs üdv, ezt a’ közönség rég érezte, mert meghatottlanul for- 
dúlt el mind a’ némettől, mind a’ francziától, sőt még a’ hozzánk olly közel álló bécsi 
bohózatoktul is. Erezték ugyanezt Íróink is, gondolkoztak is felette, sőt harcz küz- 
detett köztök, egy rész a’ franczia színmüvek mellett, más azok eilen csatázván. A' 
harcz jó szándékból küzdetett még azok által i s ,  kik a’ franczia színmüvek védelmére 
keltek föl, mert midőn e’ részről a’ franczia színmüvek védettek, azon üdvös szándék
kal történt e’ nem üdvös védelem, mivel ők színműi irodalmunkat a külföld behatá
sától iparkodtak megóvni, ’s a’ hiba csak abban re j le t t ,  hogy rósz befolyásúnak csak 
a’ németet tekintek, a’ francziát pedig nem , holott a’ rósz mindenütt csak rósz marad 
és kikerülendő.

A’ közönség, melly ösztönszerü tapintatával olly gyakran megelőzi az okoskodók 
itélethozásait, határozottan nyilvánitá e’ tárgyban vonzalmát, ’s határozata magavise
letében érthetöleg ki van mondva: neki eredeti magyar színmüvek kellenek, csak ezek 
iránt viseltetik tartós vonzalommal, ezeket kedveli leginkább, még hibáival és gyön
géivel is. ’S hol van a franczia színmű vagy német bohózat, melly iránt olly tartós 
részvét matatkozott volna , mint minővel M u n k á c s y  ,Garabonczás diák‘j a ;  G a a l  
,Peleskei notárius‘a kísértetett? —  Bár nem épen örvendetes egy részről, mert az 
igaz ízlésnek történik rovására , de saját helyzetünk tekintetéből annál örvendetesebb, 
hogy folytonosan tartó tetszésre nézve megszeretett honi termékeinkkel a’ külföld leg-  
remekebb adományai sem állhaták ki a’ versenyt.

Uj példáját adá a 'közönség az eredeti magyar elmetermékek iránti buzgalmának 
N a g y  I g n á c z  annyira megkedvelt ,Tisztujitás‘-ában is, mellynek egyébiránt leg- 

v zajosabb tetszéssel fogadott jelenései nagy részint még boltozatiak. Szinte nem csekély 
lépés e ’ részben az ,Országgyűlési szállás' V a c h o t  I mr é t ő l ,  melly vígjátékban ele-
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jétöl végig uemes társalkodási tón, emelkedett lélek és kipontozott magyar irány ural- « 
kodik. Mindkettőben nemcsak magyar élet fösletik , de emberek is vannak itt, kiknek 
élőképeivel e’ hon határin belül találkozunk. . .  ’S ha még itt megemlítjük azon nagy 
hatást, mellyet legújabban S z i g l i g e t i ’ ,Szökött katoná‘-ja  gyakorlott, úgy hisszük 
nem lesz szükség állitásunk bizonyítására még több példát hozni fel.

’S hogy komoly vagy szomorujátékot még nem hozhatunk fel, melly a’ közön
ségre hasonló nagy hatást gyakorolt volna, ennek oka nem a’ közönségben fekszik. 
Az ok egyszerű: mert szomorújátékunk, melly a’ közönséget olly közelről és oily 
hatalmasan ragadná meg nemzeti érzelmeinél fogva, még n in c sen . . .  ’S adja Isten? 
hogy minél előbb legyen ! — ,Bank bán‘ K a t o n a  J ó z s e f t ő l  e’ részben kivételt
szenved .........és bár ne kellene e’ derék műnek folytonosan e’ kivételt szenvedni a’
játékszini repertoirból.

* — 'S nézzük már most, midőn a' közönség véleménye tapasztalatok után tuda- 
tik , ’s midőn a' pártoló nemzetnek, melly a’ pesti magyar színháznak diszül ne
v é t .  fentarlásul pénzét ajánlá, ezen nemzetnek érdekeiben bízvást várhatjuk, kö
vetelhetjük, hogy színpadunk magyar nemzeti hivatásának teljes erejéből megfelelni 
még akkor is iparkodjék, ha tán a’ közönségben ellenkező irányt és vonzalmat tapasz
ta lna; nézzük már most,  midőn a’ színház és közönség közti viszonyban illy várako
zások , illy követelések csalhatlan jeleit látjuk feltűnni kívülről befelé, mi történik 
ugyan e’ viszonyban belülről kifelé, azaz: mit cselekszik a’ nemzeti színház 
tisztelt igazgatósága, megfelelésül a’ nemzetiség’ és a’ szinházba járó közönség’ összes 
kivánataira ?

Röviden szólunk csak, mert a' nem helyeslő szózatok eléggé rövidek soha sem 
lehetnek, főleg boldogtalan körünkben, hol alig lehet a’ roszalás leggyöngédebb szó
zatát is hallatnunk, a ’ nélkül, hogy azonnal Isten tudja minő kajánnál kajánabb indula- 
tokrul ne vádoltatnánk a’ roszalottak á l ta l . . .  Valami jellemtelenebbet hasonló intéze
tek közt alig képzelhetünk, mint pesti magyar színpadunk; —  czime ,nemzeti4 volna, 
Isten bocsássa m e g , ’s legkevesebb benne a’ nemzetiség, akár ott keressük e’ szónaka
értelmét, hogy az intézet a' nemzetre hasson, befolyást gyakoroljon; akár o t t ,  hogy 
nemzeti élet visszatükrözöje legyen ; mik közöl azonban egyik a’ másik nélkül nem 
lehető. Midőn az intézetet jellemtelenséggel és nemzetiellenséggel vádoljuk, két szó
val egy eszmét mondánk ki, mert e’ színháznak, hogy úgy szóljunk, érett valódi je l
lemet egyedül tös-gyökeres magyar nemzetiség adhat, egyedül ez lehet emelőjévé, 
virágozlatójává . . .

Az igazgatóság nálunk kereskedési irányt visel ’s igy már állásánál fogva 
fötörekvésének kell lenn i: hogy nyerjen minél többet. ’S ezt nem roszalásul 
mondjuk ki a’ mostani igazgató ur ellen, mert, hogy a’ színház illykép adatott 
igazgatói kezekre, ő arról nem tehet. Tetemes hiba van itt ; de e’ hiba nem az igaz
gatóban — egyikben vagy másikban — hanem magában a’ dolog lényegében fekszik, 
Miután azonban már a’ színház sorsa lett, imigyen kezeltetni, hagyjunk fel azzal, hogy 
az igazgatóságtól nemzetiséget követeljünk áldozattal, 's csak azon egyet kötjük szi
v é re : legyen öuhaszna mellett minél cselekvöbb; buzdítsa munkásságra az Írókat 
illendő jutalmakkal ; adjon honi terméknek elsőséget a’ külföldiek felelt, (mi — mel
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lesleg mondva — nem ugy történik, ha három négy idegen darah tanultatik he addig, 
mig egy sokáig heverni hagyott magyar műnek hely engedtetik); ’s ha igy: ugy hisz- 
szük, számosabban és sűrűbben fognak talentomosabb Íróink közül a’ színpad számára 
dolgozni, ’s azt mind bensöleg nemesitni, mind külállására nézve gyámolítni. Mi e’ 
szavunkkal csak a’ tapasztalt dolgoknak vagyunk tanácsadószóba foglalói, mellyef ha 
az igazgatóság méltányolni jónak látand, a’ pártoló nemzet köszönetét fog mondani 
lelkes buzgalmáért, pénzbeli hasznát pedig e ’ cselekvésmódnak egyedül pénztára veszi, 
's nagyon hiszszük, hogy venni fogja . . .  Az eszélyes gazdálkodás azt hozza magával, 
hogy idején és helyén a’ költség, melly bö kamattal visszatérülni kínálkozik, ha épen 
kellene, ne kiméltessék.

Közönségünk Ízlése nemcsak szűz romoltlanságában maradt még az elébe tálalt 
franczia ’s német látványok után, ez Ízlést nemcsak azon közönyösségben találjuk 
mindeddig, (’s e ’ közönyösség mindig többet ér a’ balirányu enthusiasmusnál), mellyet 
irányadólag művelni le h e t ; hanem sőt örömmel tapasztaljuk, hogy e’ közönség b e l-  
sugallatánál fogva, minden vezérkedö irányadás nélkül, tetemes ragaszkodást tanúsít 
mind az iránt, a’ mi körülményeinkben egyedül üdvös. Körülményeinkben pedig egye
dül üdvös, egyedül czélhoz vezető, színpadon ugy, mint szinpadkivül: a ’ nemzeti!

— s.

D I V A T .

P e s t ,  december 27-d
KEDVES RÓZÁM!

Nem vártad, hogy az ,Életképek4 hasábjain vedd levelemet; de mit tegyek? 
Úgyis annyit zsémbeskednek azok a’ férfiak ellenünk, hogy oliy keveset teszünk nyel
vünk körül; azért elszántam magamat, mikor időm engedné, legalább divat dolgában, 
segitni az irodalmat. Kettős öröm lesz az ram nézve: egy az, hogy veled fecseghetek 
női dolgainkról; ’s a’ másik, hogy teszek annyit, a’ mennyit szerettem hazám szép 
nyelve körül. Te talán nem fogsz mosolygni a’ merészség fö lö tt ,  hogy tollhoz nyúl 
gyakorlatlan kezem? azonban ha találkoznék hölgytársaink között ,  kinek nem tetsze
nek az, hogy Íróvá lettem: vigasztalja magát azzal, hogy csak szűk a’ tér, mellyre 
hatásom ter jedhet; vagy ha ez nem vigasztalná m e g , nevessen, zúgolódjék, a’ mint 
neki legjobban tetszik, én nem bánom. Magyar hölgy vagyok, tudom mivel tartozom 
hazámnak ’s kivált árva nyelvének ; azért honleányi kötelességemtől nem ijeszt vissza 
az illy tulvitt fásultság.

Azt iram fentebb, hogy szűk a’ tér, mellyre hatásom-terjedhet ? Nem jól fejez
tem ki magamat. A’ divatról kell írnom, a’ mennyire az a' ruházatot,  ’s különösen a’ 
hölgyvilágot illeti. Már lehet-e, kedves Rózám, szélesebb tér, kivált miránk hölgyekre 
nézve,«mint épen a’ divat? ’s lehet-e mélyebb bánya, mint a’ divaté, mellynek kiak
názása az ,Életképek4 rovataiban nekem jutott ? Bizonyosan n e m; ’s ha e’ széles 
térhez még azt is veszed, hogy én olly igen szeretek részletekbe bocsátkozni, ’s min-
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<len csokor, csipkézet, fo d o r 's a ' t .  illesztéséről’s fekvéséről a’ lehetőségig kimeritő © 
-értesítést adui, mint tevém akkor már, midőn a’ kolostorban kedves anyáink névünne
pére uj ruhákat kapánk, mikor is órahosszan vitázgatánk a’ felett : mint nem áll jól 
köntösünk jobb szárnyán a' rózsaszalagból ötött csokor közé illesztett rózsa , ’s mint 
volna izletesb a’ bal szárnyra tűzni azt ? ’s száz meg ezer illy észrevételek "s fontos 
okoskodás közt, mint feledök gyakran estebédünk óráját; ha ezt meggondolod , édes 
Rózám, elhiheted, hogy szűk lesz a’ tér, melly számomra jutott.

’S azt fogják tán mondani leveleim férfi-olvasói: kár illy apróságokra csak egy 
sornyi tért is pazérolni! Ah, ők nem tudják, édes Rózám, mit mondanak! A’ divat 
egyik éltető erő a’ hölgyekben , mellyet a’ honleányi szent kötelesség sem fojthat el.
De minek is fojtaná el, mikor azt olly szépen, olly könnyen lehet megegyeztetni azzal, 
mivel hazánk ’s nemzetiségünknek tartozunk. Gondolják meg csak az illy catoi szi
gorúsági! bírálói divatélveinknek, mikép ők magok is — többé-kevésbbé — megha
jolnak az ö hatalmas varázsvesszeje alatt. ‘S híjába akarnák fitogtatni férfiúi komoly
ságuk erejét,  ők sem jobbak a’ deákné vásznánál, ’s ők sem akarnák mamár apáink - -  
parduczös kaczagányait, leppentyüs csizmáit felhúzni^ vagy fodrozott, beillatozott -  
fürtjeikre Rendegúz' vassisakját tűzni ? épen olly kevéssé, édes Rózám, mint nem vi
selték őseink a’ szükujjas frakkokat haszontalan fecskeszárnyaikkal ’s lábokat nem a 
kényszerilették fényezett kecskebörbül szabott topánok’s czipőkbe. A’ ruházat divatja e © 
átölelé karjaival a’ müveit világ minden népeit, ’s hogy még alföldi pusztáinkat nem 
érte el hatalma a’ párisi, vagy bécsi divatnak, annak, édes Rózám, csak az lesz talán 
oka ,  hogy pusztáink villámfiait nagy homoktenger választja el Pestünktől, melly e’ 
tekintetben már nem igen enged akár Bécsnek, akár Párisnak. Azonban megvan pusz
táinknak, ’s kárpátvidéki, vagy dunai ’s balatonmelléki magyar polgártársainknak is a’ 
magok saját divatja, mellyet szintolly lelkiismeretesen szoktak követni, mint mi a’ ma
gunkét. Avagy nem tapaszlalád-e már, milly kényes a’ faludbeli pórleányka sárga csíz-  -  
májára, pirostarka szalagjaira ’s patyolajviganója rendezett ránczairaj? Ok is úgy, mint _ _ 
mi, kedves Rózám; mindketten a’ magunk nemében.

Mit egyedül óhajtanék, mi keblemnek egyegy leghöbb vágya, az volna, hogy a’ 
külföldi majmolások mellett ne feledkeznénk meg nemzetiségünkről annyira , ’s ha már 
lépést kell velők tartanunk ruháink szabása, alakja ’s díszítésére nézve: legalább a’ 
lehetőségig hazai kelmékből, szövetekből pótolnék a’ szükséges ékitéseket; de ah, 
végig menvén a’ váczi-utczai boltok’ szép kirakmányai e lő tt ,  ’s megkerülve a' nagy 
vásárpiacz nyugati oldalát, a lig ,  vagy épen nem találsz ruhakelméket, mellyek édes 
hazánkban készültek volna. Mennyire örülénk, ha e’ tekintetben kedvezőbb hírt Írhatnék, 
nemes barátnőm, de ha az egy selyemgyárt kiveszem, melly városunkban nem rég mű
ködni kezdett, ’s mellyböl némi szép szöveteket már magam is láttam, több illyes vál
lalatról nem emlékezhetem.

Hanem már messze is vittem sora im at ,  "s illő, hogy szóljak az öltözéki _ 
divatról.

A’ legújabb párisi lapok jóslatából azt értem, édes Rózám, hogy e’ télen a’ fekete 
szin fog kiválólag uralkodni, bársonyban és nehéz selyemben; kalapok- és kalap- — 
kálira (bonnets) azonban fog az árvaleány-virágszinü bársony is használatni. A’bársony-O O O o *
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ruhákra, mint tudod, nem kell sok díszítmény: ollyanok azok, mint az igazán szép 
hölgyek, kik nem szorulnak a’ művészet szépítő szereire, hogy szépeknek látszassa
nak ; ’s a’ nappali öltözeteknél prémmel, az estélyieken pedig hasonszinü csipkékkel 
szoktak szegélyeztetni.

A’ köpenykék is jobbadán fekete bársonybul készülnek, fekete atlaczszalaggal 
szegélyezve; vannak azonban finom fejér kazimirból varrottak is.

A’ pongyala-fökötők gyönyörűen egyszerűk, ha fejér-kék szalaggal ékittetnek.
A’ bálruhák még folyvást kettős viganóként szabatnak , ’s a’ czafrangékités még 

mindig divatos; nem hiányzanak azonban a’ csipkesorok közé tűzött virágbokréták 
sem, mint azt a’ képen is láthatod.

Szeretném tudni, feljösz-e farsangon Pestre? Ha nem jösz, te nem sokat vesztesz : 
mert közönségesen nem igen vig napokat várunk ; de vesztek én , ki nem töltlietek 
meghitt kedves körödben legalább néhány kellemes napot; hanem, hogy ne felejts a’ 
távolban, gondja lesz rá ölelő S Í M É b a r á t n é  d n a k .

ZENÉSZETI FIGYELMEZÖ.

Felszólitál, barátom: Írnék koronként a’ feltűnőbb zenészeti elöadásokrul, 
mellyek fővárosunk kebelében a'  zenekedvelő közönséget megörvendeztetik. Ez bajos 
feladat. Szerettem volna, ha közelebbről meghatároznád: mit kívánsz te a’ feltű
nőbbek rovatába sorozni,  hogy azután annak megemlítése folyóiratod’ sorozatában, 
ha nem feltünőleg is , legalább türhetöleg, rovatot érdemeljen? az t-e ,  mit csupán 
az avatottabbak , vagy mit a’ tarka közönség tart feltűnőnek ? Mert a’ sokszínű szi- 
netlen közönség néha ollyasmit Ítél feltűnőnek, melly a’ míndennapiság’ pörölyütései’, 
árutrombitái ’s piaczi szóvirágai’ zajának közepette elhangzik a’ nélkül, hogy a'nagy 
tömeg fülének dobhártyáját csak meg is rezegtetné. — Vagy talán saját egyénisé
g em e t ,  véleményem- ’s Ízlésemet toljam elő a’ prosceniumba ? *s úgy já r jak ,  mint 
ujoncz színész , ki nagy pathoszszal lépdel a’ deszkavilág’ előterére, ’s kit ott rögtön 
annyira megráz a' lámpaláz, lá tván, hogy annyi ezer arcz fintorogva mosolygja a’ 
tükör előtt betanult szögletes á llását, miszerint szerepét feledve, pirulva fordul a 
súgó oraculum titokteljes barlangjához, csakhogy elmondhassa azt, mit a’ bérelt tap
solok római triumphus' dicsőségére méltassanak.

A’ zenének számos ellenségei is vannak; ollyan pedig, ki közönyösen hallgatja 
a’ legistenibb hangömlengést, még több van. De tehet-e az róla, ki vaknak, vagy 
süketnek született, hogy az érzékek’ e’ legnemesbbike tőle megtagadtatott? S te
het-e az róla, kinek halló érzékében épen azon idegrost hiányzik , mellyben a ma
gasabb zene iránti fogékonyság rejlik, hogy a’ müvésziebb hang fülcsigájánál tovább 
nem h a t ?  Müveit, sőt nagy férfiakat, hires Írókat emlegetnek, kiknek egyike csak 
dudát, másika csak pásztorsípot szeretett hallgatni; de ezek ellenében a’ pogány böl
csektől kezdve, a’ divat’ szinmázas urodalmának hőséig lehelne másokat ellenszegezni, 
kik a zenét velösb sententiákban 's csillogó phrasisokban egyirant dicsöiték.

Korunk a rendkívülit kedveli. Mi rendkívüli a’ mai zenészeiben a' nagy tömeg 
e lő t t?  A velős, mély, benső, á th a to t t ’s átható zenetalán ? Oh, nem. Eeethoven
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figyelmesen jegyezgeté föl tárczájába a’ csorda’ böge'sének hangjait, ’s hogy azt mi
nél hivebben jegyezhesse, saját szavával is iparkodék utánozni ama’ hangot, hogy a’ 
kellőleg megfelelő hangjegyet el ne téveszsze. ’S mibe szőtte ez t?  A’ halhatatlan 
„symphonie pastora!e“ -ba. Rendkívüli e z?  kérdi a’ kintornák’ embere. ’S miért volna 
az? De álljanak elő a’ divatos zene’ harminczhetedrét kiadása remeklői, azounal száj- 
tátva állongja őket körül a’ tömeg ’s tapsoland. Maholnap az lesz a’ legszerencsésb ha
landó, ki zsebeiben liliputiak táborával utazik, ’s ha azokat valamelly zongora, bil
lentyűzetére k iön t i , hogy összevissza futkozva rajta , hangvíhart idézzenek elő, bi
zonyára aranyesö töltcndi meg erszényét.

Illy körülmények közt nehéz zenét dicsérni, nehéz gáncsolni; e z ,  vagy amaz 
elkedvetlenül. Biztos utat jelel talán az egyéni vélemény, melly semmi követelő 
igénynyel föl nem lé p ’s nem oktatni,  csak figyelmeztetni j ő , ’s ha néha irányt óhaj
tana is adni: soha meg nem feledkezendik arró l ,  hogy mindenkinek saját füle ’s 
Ízlése az utolsó forum, melly fölebbvitelt erőtelni szándokában nincs.

Min kezdjem méltóbban közlésemet, mint olly hangversenyen, melly elsőrendű 
művésztől, ’s pedig nemzeti színházunkban adatott? K e l l e r m a n n  gordonkája’ 
csodahangjaival elbájolá a’ közönséget. Ö művészetének azon tökélyponfján áll, 
mcllynek körét még tágítni, bövítni ugyan, de mellynek emelkedését magasbítni alig 
lehet. Minek emlitném azokat, mik a’ hangszer’ kezelésének külsőségéhez tartoznak, 
miután ezek a’ bámulatos-, majd hihetetlenre fejlettek? Művészetének benső alapja a’ 
kedélymélység, neme az andalgó mélaságnak, melly egész valóján elömlik, midőn föl
rezegnek húrjai. Ereiben nem csattog a’ délies érzelem’ hevének viharzata; északi 
tájak csöndesebb bensösége honol zenészeti magasztaltsága’ titkaiban. Azért legbáj— 
lóbb, leginditóbb ’s legvonzóbb ö, midőn belsőjének ez alapkifejezését varázsolja át 
hangszerébe, ’s ennek mintegy nyelvet kölcsönöz, érzelemvilágát, a’ természet’ vilá
gában tolmácsolandót. E r ő , t ű z , zivataros rohamok játékának kevesbbé sajátaij 
miért is eredménye nem annyira el-, magávalragadás, mint a ’ szende bájolás, édes 
ringatás. Művészetének főjellemvonalai: kellem, érzékenység, szendeség • hangjai 
mint aeol-hárfa’ fuvalmai, mint hajnali kebel’ susogásai röppennek , ’s mondhatlan 
élvezetet nyújtanak a’ figyelmes hallgató' lelkének. Kellermannt a’ gordonkajátszók 
közt az első helyek’ egyike méltán illeti, ’s némelly tekintetben talán magát Romber- 
get is túlszárnyalja. Vonóját költészet vezé r l i , az érzemény’ költészete. Budapest’ 
lakói nem egykönnyen tehetnek szert a’ cellojáték’ körében nemesebb élvezetre, ’s 
reméljük, kikben él fogékonyság illynemü zene iránt, annak meghallgatását el nem 
mulasztandják. Előadása’ részleteiről csak második fölléptekor szólandok: mostra le
gyen szabad ez általános figyelmeztetéssel a’ közönség’ hathatós pártfogásába a’ mű
vészt ajánlani.



64

RAJZ-MAGYARÁZATOK.

I -só szám. — Zsebkendö-szegélyi rajz, pamuttali himvarrásra.
2 -  d. ,, — Himvarrási rajz papucsra’, e n - s o u t a c h e  ölesekkel.
3 -  d. „  — K ö r - ’s tetörajz süvegekre, mellyek 0  th  o n név alatt ismerete

sek. A’ hímzés en -passé-se lyem m el történik.
4 -  d. „  — Zsebkendő szegély-körüli himvarrási rajz.







ELLETT ELEIPEK.





AEST HETI CA I  LEVELEK.
BEÉLY FIDÉLTÖL.

I .  L E V É L .

AESTHETICAI ÉRZELEM.

Hedveltjeim! Felszólítottatok és kértetek minapában , hogy néha-néha vele
tek aestheticai tárgyakról, mellyek iránt olly gyakran mutatátok élénk részvé
tet ’s vonzalmat, midőn sétálás közt a’ gyönyörű természet bájképeiröl beszél- 
geténk, rövid levelekben értekezném. E’ dicséretes vágyatoknak örömtelje
sen hódolok, miután hiszem, sőt elölegesen meg vagyok győződve, miként 
rövid leveleimnek foglalatja ’s tartalma gyöngéd szivetekre üdvösen hatand, 
’s olly édes gyümölcsöket termend, mellyek az élet alkonyán is jeles tulajdonaitok 
szép koszorújában méltó helyen állandnak. Kezdem pedig első levelemet az 
aestheticai — szépizleti — érzelem’ fejtegetésén. Ti gyakran csodálkoztatok 
már, megfordulva különféle osztályú, rendű, rangú’s rendeltetésű emberek 
közt azon, mint tudnak számtalanan, ’s leginkább azok, kik a’ gyönyörű ter
mészet bájölében növekedtek fel, és szüntelen tárgyai, tüneményei és szép
ségei közt élnek, vagy pedig a’ művészet éldeletdús termei közt mozognak, 
olly érdektelenek ’s hidegkeblüek lenni ama szépségek és tünemények iránt, 
mellyeknek természete: hogy szivünkhöz rokonszenvileg szóljanak és keblünk
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legtitkosabb rejtekébe is elhassanak? Igaz, hogy amaz érdektelenség ’s hi- 
degkeblüség, mellyet olly sok emberben észrevettetek, a’ természet csoda
müvei, vagy művészet elbájoló terményei iránt, tagadhatlan valóság; mind 
e mellett nem vélem a’ dolgot csodálkozásra méltónak: mert ha egy élesebb 
pillanatot vetek a’ philosophia ’s ennek szemléleti egyik ágára, t. i. az a e -  
s th e  tic  á r a — szépizlettanra — ’s mindkettőnek korunkbani állása- és mű
veltségi pontjára: meg kell sajnosán vallanom, miként alig van édes honunk
ban tudomány annyira elhanyagolva, mint épen ez; ’s miután az aestheticai 
érzelem nemesebb kiképzése czélszerüleg csak az izléstan által valósítható: 
aligha nincs előttem az emberek hidegkeblüségének talánya természeti ’s mű
vészeti tárgyak iránt feloldva , ’s igy természetesen okom sincs a’ fönebbi 
tüneményen csodálkoznom.

Hogy soká függőben ne tartsalak benneteket, szeretteim! kifejtem immár 
az aestheticai érzelmet; de ne várjátok azt, hogy leveleimben a’ könnyen unal
mat okozható rendszer nyomán haladjak; tanácsosabbnak véltem a'népszerűség 
útját választani, ’s ezen, a’ mennyire lehet, tisztán ’s világosan előterjeszteni 
mindazt, mi benneteket érdekelhet, oktathat, ’s mellette még sem untat. 
Tehát a’ dologra. Azon kellemes lélekhelyzetet, melly valamelly szép, fensé
ges ’s ezekkel rokon tárgy figyelmesebb szemléleténél beáll, szoktuk általá
ban aestheticai, szépizleti érzelemnek nevezm, vagy, hogy jobban kifejtsem 
előttetek a’ dolgot: valahányszor például, valamelly gyönyörű, regényes tá
jat szemléltek, szép, ezer változékonyságaival meglepő angolkertet láttok, 
jeles költeményt olvastok, remek szónoklatot hallatok, pompás épületet néz
tek, kellemdús arezot, elbájoló festvényt, avagy remekszépségü szobrot lát
tok, mindannyiszor a‘ legkellemetesb érzés szállja meg kebleteket, mellyet 
szépizletinek, vagy kéjgyönyörnek is mondunk. A’ szépizleti érzelem tehát 
szükségkép a’ szép eszméjéből származik, ’s épen úgy oltatott be minden 
ember kebelébe a’ kegyes alkotó által, mikép az igaz ’s erkölcsileg jó iránti 
eszme, csakhogy némellyekben a’ szép iránti eszme nagyobb ’s gyorsabb, 
másoknál gyöngébb ’s tartalmatlanabb; általában pedig a’ nőnemnél sokkal 
hamarabb ’s könnyebben gerjed föl az aestheticai érzelem, ’s finomabb is 
szokott lenni, mint a’ férfiakban, habár a’ tárgyak igen különbözők, mellyek 
körül a’ két nem érzelmei munkálnak.

Azonban ne véljétek, édeseim, mintha a’ szép lényege kizárólag csak 
a’ részek összehangzó hatása ’s érzékeink kellemes illettetésében rejlenék, ’s 
igy csupán csak a’ tapasztalati világban kellene azt keresni? A’ szép nem 
egyedül tapasztalati fogalom, hanem ész-eszme is, ’s mint illy en nem az alsó, 
hanem a’ felső ismerötehetséghez — értelemhez — tartozik. Van tapasztalatig 
és eszményi — ideális — szép, ’s habár az absolut (fő) szépnek eszméje 
előttünk megfogliatlan, mint középpontja minden lehető tökélyeknek, mellyek- 
kel csak isten bir; mindazonáltal az érzéki és szellemvilágban visszatükröző
dik annak fénye, ’s ha az embernek kebelét megszállja egy magasabb ihlet, 
vagy szellem — mondhatjuk lá n g é sz n e k  is —, úgy iigyekszik azt bizonyos



67

idomokban utánozni, ’s legalább közelítőleg valósítani; mert tökéletesen utol
érni embernek, azt tehetségei korlátoltsága miatt lehetetlen. A’ mennyire 
a’ felfogott 's észrevett szép részint szellemi gyönyört szerez, részint pedig 
csak idegeinkre hat kellemesen ’s erősben: annyira vegyesnek is mondhatni a’ 
szépizleti érzelmet, ’s azért tisztaságát ’s méltóságát tekintve az érzelemnek^ 
ember ’s ember közt igen nagy lehet a’ különbség, miként t. i. az jobban az 
érzékiség, vagy ész- ’s értelemre irányul.

Mondám fönebb, hogy a’ szépízleli érzelem általános isteni adomány, 
mellv éptestü emberben úgy nem hiányozhatik, miként nem az erkölcsi ér
zelem; azonban elevenség-, mivelési fok- ’s finomságra nézve igen különbö
zik az emberekben; ’s e’ különbségnek okát ismét az ember testi és szellemi 
változó alkatában, ’s ifjúkori kiképzésének minőségében kell keresnünk. A’ 
nem egészen elhagyatott emberben is feltalálhatjuk a’ szép eszméjét, ’s őt egy 
bizonyos belső sugalat, nyájas nemtő gyanánt, szelíden ugyan, de ellenáll- 
hatlanul vonzza az után, csakhogy ez eszme alkalmazásában egyes tárgyak- 
‘s tüneményekre igen nagy különbséget ’s a’ rendestől kimondhatlanul eltérőt 
veszünk észre ollyannyira, hogy a’ mi például gyakran a’ miveltebbet elbá
jolja : ugyanaz untathatja a’ miveletlen embert, és viszont; ’s e’ különbség 
tetemesen növekedik még, ha a’ szépnek valamelly külidom általi valósilása- 
és előterjesztéséről van szó.

Ha a’ szépizleti érzelem általános, úgy bizonyára annak hiánya, avagy 
ellentéte a’ durvaság ’s bárdolatlanság még a’ legalsóbb osztálybeli embe
rekben sem kívánatos állapot; sőt örülnünk illik, ha ennek nyomát, jelét bár
hol is látjuk. Jussatok bár egy nyomoru kunyhóba esetleg, ’s ha ti ott a’ 
szegénység’ daczára, melly az arezok mély barázdáiban, a'házi eszközök 
parányiságában, a’ mindennapi táplálatok szűkében ’s tt. eff. tagadhatlanul 
nyilatkozik, a' tisztaság, egyszerűség, rend, pontosság, munka iránti szeretet 
erényeinek gyakorlatát, vagyis: a 'jó  Ízlés tanúsító jeleit találandjátok: avagy 
egy alsóbb osztályú polgár csöndes lakába tévedve, a’ bútorok kellemes el
rendezését, minden házi eszköz tisztaságát, az öltözetben jó Ízlést, a’ fo
gadtatásban kellemes bánásmódot veendetek észre; vájjon nem fog-e szivetek 
örülni, ’s kebletek duzzadozni a legkellemesebb érzelemtől? Ellenben keble
teket egy- igen kellemetlen érzés fogja ostromolni ’s eltölteni mindannyiszor, 
valahányszor ott, hol jogosan rendet, pontosságot, tisztaságot, illemes tónt 
vártatok volna, csak a’ rendetlenség, csinafjanság, házi eszközök ’s bútorok 
mocskossága ’s porlepettsége, ízléstelen czifraság és eziezoma, a’ külső vi
seletben durvaság, neveletlenség- ’s effélékre akadtok: ’s mindezek csak a’ 
szépizleti érzelem elhanyaglásának eredményei. Ti nem tagadhatjátok azt, 
hogy például a’ pontosság, a’ rend ’s tisztaság Szeretete, a’ bútorok csinos 
elrendezése, a" külső illemes tőn, vagyis a’ másokkali kellemes viselet ’s bá
násmód. a’ gyönyörű természet ezer vállozékonyságu tárgyai- ’s tüneményei- 
beni gyönyörködés, a' művészet terményei iránti szilárdabb hajlam ’s vonzó
dás mindannyi jelességei, és dicséretre méltó tulajdonai az embernek; pedig
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mindezek szükséges szüleményei a’ kiképzett aestheticai érzelemnek. Lehet 
ugyan valaki aestheticai érzelme kimivelésének daczára vallástalan ’s er
kölcstelen is , mi korunkban nem nagy ritkaság; de ez csak annyit mond ’s 
bizonyít, hogy illy viszonyok közt vagy álirányt nyert az aestheticai érze
lem a’ fiatalabb kor első éveiben, vagy az említett érzelem kizárólagos képe- 
zése mellett végkép elhanyagoltaték a sokkal nemesebb erkölcsi ’s vallási 

- érzelem, mit tenni soha nem volna szabad; mert az illy egyoldalú ’s kizáróla
gos műveltség veszélyezteti az ember legdrágább kincsét e’ földön, t. i. ártat
lanságát, ’s ezzel jövendő boldogságát is.

Továbbá, ha tekintetbe veszsziik, miként az aestheticai érzelem’ leg
tisztább, ’s kiapadhatlan forrása a’ legártatlanabb örömek- és éldeleteknek, 
első, legfontosb lépés az állaliságról a’ valódi emberiségre; gyakran az erény 
hathatós segéd-eszköze ’s az erkölcsiség gyámoszlopa: nem érdemli-e meg 
legnagyobb figyelmünket? hiszen mint puszta szellemi adomány is mindazon 
lényeken tulemeliaz embert e’nemes érzelem, mellyektöl az értelem, Ítélet, ’s 
ész megtagadtatott; ’s ha annak idejében ez érzelem czélszeriilegfölébreszte- 
tik, igazgattatik, a’ vallás-’s crkölcsiséggel öszhangzatban állva, nemcsak 
életünket teheti vidámabbá ’s éldeletdúsabbá, hanem külhatásunkat is emel
heti ’s magasíthatja. Ellenben, hol ez nem történik, ott finomulhatnak ugyan 
a’ vétkek: de csak mégis vétkek maradnak ’s annál veszélyesebbek, minél 
fényesebb ’s tévesztöbb külidomuk. Lám Athenaeben Periclesz alatt, tehát 
épen akkor éré el legmagasabb fokát az erkölcsi romlottság, midőn fény
ponton látszék állni a’ szépizleti műveltség; szintúgy Romában Augusztus 
alatt. ’S vájjon nem a’ szép szellemétől áthatott, ihlett, ’s az eszményi után 
törekvő kedélynek köszönheti-e az emberiség a’ művészet csodálatosabb ta
lálmányait ’s remekszépségü terményeit? Felhozom itt a német classica iro
dalom egyik halhatatlan emlékű férfiénak ’s valódi gyöngyének Schillernek 
ide vonatkozó szavait: „Az Ízlés mérsékletet ’s illemet igényel, ’s ellent áll 
mindennek, mi durva, erőszakos ’s aljas. A’ polgárisodott ember csak általa 
jut önfeletti uralomra, ’s a’ kedélyt 's szivet csak az Ízlés szabadítja fel az 
ösztön bilincseitől. Az Ízlés felhívja ugyan a’ kedélyt és szivet az öröm-, él- 
delet- ’s gyönyörre, de egyszersmind a’ nemes-, öszhangzó- ’s tökéletesbeni 
tiszta kedvtelésre vezérli a’ gyönyört,’s a" nemtelen, rósz ’s aljas iránti puszta 
kísérletet már visszautasítja az Ízlés itélöszéke, mielőtt az ész szigorúbb bí
rálata elébe kerülne.“ ’S Ovid, a’ romai költők egyik jelesbike, nem kételke
dők állítani: hogy a’ híven tanult és gyakorlott szépmiivészetek nem engedik 
elvadulni az embert, sőt erkölcsei- és szokásaira igen szeliditöleg hatnak. 
De nem fárasztom továbbra, gyöngéd lelkek! figyelmeteket máris akaratomon 
túlterjedt levelemmel, hanem miután az aestheticai érzelem becsét, mivoltát 
és jeles eredményeit eddig felfogtátok , legközelebbi levelemben annak fon
tosabb kiképzési eszközeiről értekezendem.

--------------------  \
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BESZKLY

C S Á S Z Á R  FERENCZTÖL.

-A XVIII-dik század első felében, midőn a’ szobrászat hanyatlásában 
minden kissé feltűnőbb észtehetség nagy zajt ütött, Messer Bruno, firenzei 
kőfaragó műhelyében egy ifjú dolgozgatott, kinek vésőjén magasb ildelettség 
nyoma mutatkozott. Madonnái, mellyeket a’ közel helységek’ kápolnái szá
mára vésett volt, ismeretessé tevék az alig tizennyolcz éves művészt Firenze 
vidékén; ’s ö szent hévvel csüggvén művészetén: bebolygá Pizát ’s az Arno- 
hoz közelb eső városokat, hogy tanuljon a’ nagy mesterek márványain. — 
Ez if ju G o n n e lli  volt.

Illy mübolygásai közben jött egykor Sienába, hogy ott Fiesole Simon 
egy müvét csodálja. Ugyanazon szobrász volt e’ Fiesole, kinek óriássá szánt 
nagy márványdarabjából később Michelangelo ,,Dávidját faragta, melly a’ 
nagyherczegi téren a’ „régi-palota“ kapuja előtt áll.

A’ templomban, hol Fiesole azon szobra volt, mellyhez Gonnelli zarán
dokolt, szemei egy leányra tapadnak, ki anyja mellett térdelve, hő imába 
látszott merülni, ’s gyászfátyola föllebbentésével gyönyörű szeráfarczot lát
tatott. Berucci Lisetta volt e’ szűz, kinek ősei zászlósak valának Sienában, ’s 
családa ekkor is egyike a' nagyobb tekintetben levőknek. Az ifjú művész, 
kinek halvány homlokára dúsan gyűrűztek le fekete fürtjei, feltűnt szinte az 
imakönyvéböl föltekintö leánynak. —■ Szemeik találkoztak: a’ leány látszató 
örömmel pihenteté övéit a’ szende művészen; ’s a’ művész — szeretett!

Gonnelli, szerelmétől lelkesítve, napról napra nagyobb tökélyt fejte ki 
müvein, ’s már sokan jövének Firenzébe csak azért, hogy Messer Bruno mű
helyében tanítványa márványait láthassák; az ifjú szobrász pedig gyakran 
ismétlé sienábai kirándulásait, hogy lánykája közelében első angyaltiszta 
szerelme üdvörömeit élvezhesse; mert Berucciéknál nemsokára Muzio da 
Siena tanulólársa által — ki maga is vad lánggal égé már előbb Lisetta iránt — 
bemutattatván: mint hírre kapott művész, szívesen fogadtatott.

*) E’ beszél)két szerző engedelmével, legközelebb megjelenendő „UTAZÁS 
OLASZORSZÁGBAN “ czimii munkájának II. d. kötetéből közöljük.

» S z e r k e s z t ő .
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A’ szerény Gonnelli, művészi híre által rég magára vonla már tanuló- 
társai némellyikének irigységét, kik meddő középszerűségükben nehezen tii- 
rék az ifjú szellemének vésiije nyomán mutatkozó magasztos röptéit. Ezek 
sorában első volt Muzio; hanem ö a’ barátság szent leplével fedezé gálád ér
zéseit. Szerencsétlenségére Gonnelli, tanulótársai közt épen Muzio iránt ér
zett legtöbb rokonszenvet, öt hivé legjobb barátjának, ’s igy öt avatá titkába 
boldog szerelmének, mellyre néhány hó múlva Lisetta, anyja megegyezése 
mellett, keze drága birtokával vala fölteendö a’koronát. Muziot hivé ö legjobb 
barátjának! ki lángszenvedélyét Siena rózsája iránt — mert e’ név alatt volt 
ismeretes Lisetta szülővárosában — nagy önmegerötetéssel fojtotta fekete 
leikébe. — Miért nem lakik folyvást kebelünkben az elöérzés istene, hogy 
bennünket a’ boldogtalanságunk mérges szálait fonó emberektől!

Szerelme e’ boldog napjaiban faragá Gonnelli „sz. István“ját e’ tem
plom ékesitésére; ’s midőn márványán vésőjével az utolsó ütést megtevé: 
barátját hivá, hogy örüljön vele a’ tökélynek, melly müvén elömlött. Muzio- 
ban a’ jeles mü láttára feldagadt a’ kettős szenvedély aetnalángja, ’s átkos terv 
villant meg agyában, mellyel barátját megsemmisítse.

Muzio, mintha némi mesterileg siikerült vonások által ragadtatott volna 
e l , szinlett lelkesedéssel kiálta fel:

— Milly isteni, Gonnelli! Jer, örülj müvednek! Nézd, mint íoly a’vér ez 
erekben; mint nyílnak meg szóra ez ajkak; fölséges! ’S ezt mondva közelebb 
vonja Gonnelit szobrához.

Gonnelli titkos kéjjel lép müve elé, ’s megbocsátható üdvezületi örömmel 
tapadt márványa szemléletébe: midőn nyitott szemeibe nagy erővel sújtja 
Muzio a’ markába észrevétlenül szorított márványporondot.

Gonnelli néhány óra múlva iszonyú kínok közt mindkét szeme fényét 
elvesztél

Vaksága hire , mint előbb művészetéé , hamar szétterjedt a’ vidéken, ’s 
tisztelői sajnálkozva áliák körül ágyát, mellyen szent megadással tűrte szem
világa veszteségét: azon édes reményben, hogy Lisetta leend az örökös ho
mályban gyöngéd kalauza, ’s az ö szerelme fényétől vezettetve, vésiije még 
teremthetni fog márványokat, mellyek nevét örökítsék!

Szegény művész! ö sokat épített a’ nökebelre, ’s kivált sokat Lisettáéra, 
ki szerelmes mosolyait’s elragadásig bájos pillantásait, Gonnellin kívül, má
soknak is bőven osztogatá; ’s ha az ifjú művészt többi imádói sorában némileg 
kitüntető is : az csak azon hiúságnak volt eredménye, mellyet benne a’ kora 
legjelesb szobrászának udvarlásai költőnek, kiben a’ lángész szép és kellemes 
külső alatt ütötte fel dicső sátorát. — Lisetta nem szerető Gonnellit!

Messer Bruno volt az , ki kedves tanítványa sorsa iránt legnagyobb 
részvétet mutatott; ezt kéré meg az üdülő művész: lenne szives eszközölni, 
hogy házassága Lisettával minélelöbb végbe menjen.
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A' maestro készséggel járt el megbízatásában: ’s néhány nap múlva is
mét Gonnelli szobájában volt, ki már szerencsétlen sorsa előtt munkába vett 
márványain dolgozgatott.

Magasan dobogott szive az ifjú művésznek, midőn Bruno, belép\e 
szobájába, Sienából megtérését jelenté. Dicsöületi öröm sugárzék arczairól; 
hiszen földi mennyének közelgtéröl veende hirt kedves mesterétől. — Oh, ha 
láthatá a’ hírnök arczát, ha olvashatá szemeiben a’ bűt, mellyet az Siénából 
hozott: e’ pillanatnyi kéjt sem fogta élvezhetni kebele !

— Itt vagyok; — szóla Messer Bruno. — Lisctta ’s anyja egészségesek, 
üdvözlik Gonnellit. Fájdalommal haliák szerencsétlenségét, ’s azt izenik 
neki . .

— Oh, mondd ki hamar, mondd izenetöket, hogy boldogságomat egész 
nagyságában élvezhessem; esenge a’ vak művész a’ vontatva beszélő maes
tronak.

Messer Bruno mély fohász után folytatá szavait:
— Azt izeni Lisetta, hogy ö a’ művész Gonnellinekigéré kezét; miután 

pedig vaksága miatt ö művész már nem lehet: szava öt nem köti . . .
— Iszonyú! — kiálta, székéből mintegy akaratlanul fölegyenesedvc, ’s 

abba legott ismét visszaroskadva Gonnelli, kinek arczára az égető kin gyöt
relmei , ’s a’ csalódás fájdalmai egymást váltogatva lűnedeztek fel. — Iszonyú 
De lehetlen, maestro, lehetlen! igy nem szólhatott Lisetta. Oh ne kínozz!...

— Lisetta önszavait ismétlőm; — mond fájdalmas hangon a’ maestro — 
's halld továbbüzenetét: „Szavam nem köt, monda ö ; azonban, bogy szó- 
szegőül ne tekintessem, neje ’s kalauza leszek Gonnellinek, ha arezomat 
márványba vési, ’s márványában kiki Berucci Lisettára ismerend!“

Halálcsend követé a’ maestro szavait. — Gonnelli nem könyüzött szét- 
dult mennye felett, mert könyei forrása örökre zárva volt! Néhány pereznyi 
hallgatás után megszólalt a’ vak:

— Lisetta szobra kész leend.
És márványt adatott magának a’ művész , ’s dolgozott.
Egy év múlva lefedte müvét; ’s kik a’ mellszobrot megpillanták, ’s a’ 

hölgyet ismerék, felkiáltának: „Berucci Lisetta!“
— Tiéd a’ szép mátka; mond nyakába borulva az öreg Bruno, ’s kedves 

tanítványa halvány arczaira örömkönyeket hullatott.
— Igen; enyém e’ szobor, — sóhajta Gonnelli — enyém e’ márvány, 

mellynek jégszive Vezúv, Lisetta kebeléhez képest. Ez mátkám, o maestro. 
Menj Sienába, ’s mondd meg Lisettának: szobra kész ’s vőlegénye várja öt — 
a’ sírban !

Ezt mondva, márványa előtt lelketlenül rogyott össze !
Szive a’ fájdalom súlya alatt megszakadt!
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BÉRCZY KÁROLYIUL.

I.

,Kivánok-e tőled egyebet szerelemnél? Élvezz, tombolj a’ világ zajában, 
pazérolj, mint senki más, s’ Rammacini Giuditta kincstára nem fog nyögni vá
gyaid betöltésében; akard, s’ rabnöként kisérendlek az északi jégsark hi
deg honába; parancsolj, s’ teljék bár ember életébe, teljék bár tulvilági üd
vömbe, teljesülve lesz; — mindent, mindent elkövetek, feláldozok, csak 
szeress!‘

„Giuditta! mi adhat okot kétkedni szerelmemben?“
,Oh, hideg magyar! ezek-e nálad a’ szerelem szavai? szemeidben, ha 

rám tekintesz, alvó tiiz bádgyadt világa hamvad , pedig láttam, ah, jól láttam, 
egykor kedves sugarai is voltak e’ szempárnak, mellyért a’Rammacini hercze- 
gek vére egy ismeretlen magyarnak nyujtá kezét! — Arczodon az unatkozás 
és élvelégeltség epedö színe festi magát; pedig épen ez arczok mosolygó 
frise hozta ki a’ forró égalj szülöttét egy idegen hazába; — tompán vo- 
nagló szavaidban nincs többé semmi erő, semmi bensöség, semmi szív
ből származó; pedig épen e’ hangnak egykori dalszerü csengése’s költői 
tüze volt az, mi a’ herczegnöt elhatározó, hogy velenczei fénypalotáját el
hagyva, életét egy szegény festővel ossza meg!1

Az ifjú ajkaiba harapott, arczát vér futotta e l , ’s vonásain sértett önér
zet’ dühe vonult át. De hirtelen összeszedd magát, ’s lehető nyugodtsággal 
felelt a’ nő szemrehányásira.

„Giuditta, ne légy méltatlan az iránt, ki érted épen olly hévvel lángol 
most, mint azon boldog pillanatkor, midőn a’ velenczei képcsarnokban először 
bámuló isteni alakodat. .! “

,Gusztáv, Gusztáv! oh ha igazak volnának szavaid! — kiáltá a’ Ramma- 
cinik ivadéka, ’s égalja egész szenvedélyességével karolva át a’ szép ifjú nya
k á t, teljes ajkait lángoló csókokkal halmozá; — majd, mint egy eszmétől 
megkapatva, visszataszító magától a’ gyönyörű főt, ’s egyhangúlag folytató : 
— de nem; szavaid minden betűje árulás! Te megszűntél engem szeretni ’s 
oily hideg vagy mellettem, mint az Appenninek jégcsúcsa Italia nevető virá- 
nyai felett!‘
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Rövid csend lön. A’nő, e’ szavai után, hirtelen elhallgatott; mint ollyan, 
ki szemrehányásra kedves ellenmondást óhajt. — Gusztáv bensejében mond- 
hatlan érzelem küzdött, ’s lezárá a’ szót ajkairól. — 0 nejét, Giudittát, nem 
szereié! Miként is szerethette volna öt? Gusztáv mást szeretett, — Giudittát 
utálta__

„Lásd, Giuditta —* mondá végre erötetett nyájassággal — nekem nincs 
hízelgő szóárom, melly indulatom hév ragaszkodását fesse: de kívánd bár 
életem et------ - —“

,Igen, vága közbe az olasz no — életedet vagy szerelmedet! kettő közöl 
egynek enyémnek kell lenni! De szerelmed forró legyen, forró és osztatlan! 
Haliád , lelkem ifja? osztatlan, mint a’ szív , melly ketté vágva megszün do
bogni. Szavaid nekem kevesek: esküdet akarom. Nézd e’ tört, a’ Rammacini- 
család ezen ereklyéjét: vasáról három Cornaronak’s két Borgiának vére szá
radt fel, mig fesztiletalaku markolatánál számtalan Rammacini haldoklott. Es
küdjél e’ feszületre, hogy szerelmed életed vég perczeig osztatlan lesz 
irántam!‘

„Esküszöm!“ monda Gusztáv, kis vártatva, halavány arczokkal. — Giu
ditta éles figyelmét nem kerülé el a’ sápadó reszketegség, melly férje arczain 
az eskü kimondásakor elterült. Ez által gyanúja még inkább növelve, ’s in
gerült kedélye tetőpontig feszülve lön.

,En is esküszöm, — sipegé ekkor, merően átszegö tekintettel bámulva 
férjére — esküszöm, hogy a’ melly perczben esküd megszegve: ugyanabban 
az Ítélet e’ tör által a’ bűnös felett kimondva ’s végrehajtva lesz! Emlékezzél 
meg, Gusztáv, hogy adott szavam ’s föltétem, ivéből kiröppent nyílként, még 
soha visszahúzva nem lön!‘

Sebes léptekkel hagyá oda a’ nő e’ szenvedélybélyegzette szavai után a’ 
teremet, mellynek dűsszönyegzete’s változékos drága bútorai herczegi fényre 
mutatának. Az ifjú gondolatokba mélyedten ’s egymásba font karokkal mere- 
dett a’ távozó után; mig végre keserű kaczajban tört ki hallgatása.

„Hahaha! — neyete gúnyos fájdalmasan ’s égre emelt szemekkel — 
miért igényli e’ nő széf elmemet? Azért-e, hogy felrántva a’ nemtudás vágy- 
talan állapotából, a’ hiú fény szívtelen körében szenvedni megtanított? azért- 
e, hogy a’ kéj mámorában letombolt néhány hétért életem egész boldogságát 
feláldozám? Volnék bár most is a’ szegény festész, ki két év előtt valék, 
egyedül, elhagyatva, de telve reményekkel a’ jövő, ’s ihletéssel a’ szent mű
vészet iránt! Mert mi vagyok most? nyomorú rab-ember, lekötve egy kevély 
hölgy szeszélyeinek a’ milliókért, miket lábaimmal tudnék tapodni, eskiiszegö, 
hazug a’ nőnél, kit bűnömként utálok, ámító iparlovag az angyalleánynál, kit 
lelkem mélyéből imádok!. . . “

,,Emelka és ö ! — monda ismét, rövid néma szünet után — erény és bűn. 
menny és pokol között nem lehet nagyobb a’ különbség! De lassan, Emelka 
vár reám, igérkezém ’s éjfél már közel. —• Nőm, ha nem csalódom, gyanút 
forrarl; még illy ingerültnek nem láttam öt — folytatá, mialatt egy udvarra
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nyíló ablakon kitekintett — hálószobájában még világ van, várjunk mig elal
szik, aztán szerezzünk elégtételt a’ keserűen liosszu nap gyötrelmeiért!“

Félóra telhetett el várakozásban. — Gusztáv ezt sem hagyá használatia
mul, mert könnyű köpenyt'kerítve vállaira, a’ tervezett kalandra fölkészüle, ’s 
a’ perczben, midőn az udvari szoba ablakai elsötétüllek, kilépett a’ házból.

Tizenkettőt kongottak a’ város tornyainak minden órái, ’s a’ néptelen 
utczákon Gusztáv egyedül haladott, csak néha találkozva cgyegy haza síelő
vel. Mintegy ötven lépésnyi távolságban, mindenütt árnyékot keresve, egy 
más, bő köpenybe burkolt alak követé öt, kit azonban kalandorunk nem 
látszott észrevenni: mert vissza sem tekintve hagyá el a’belvárost, ’s a’ kül
város egy falusi alakú emeletes házánál megállva, kapuját felnyitá ’s ezen vil
lámgyorsan besurrant.

E’ ház előtt állapodott meg a’másik alak is. Szétvetett köpenye alól nem 
annyira fáradtságtól, mint szenvedélytől libegve emelkedő nökebel hullámzók, 
’s a’ gyönge lámpafény egy arczot világíta meg, melly a’ kora ifjúság rózsa
évein tú l, élte delében sem szűnt meg szép lenni. Könnyű fekete bársony- 
barret fődé a’ dúshajzatu főt, mellynek vadul szikrázó szemei az emelet vi
lágított ablakain függőnek. — Az alak Giuditta volt!

,Nem csalódám tehát, monda csaknem fuldokolva a’ düh- és boszuság- 
tól, ö mást szeret, ’s még egy órája sincs, hogy nekem hűséget eskiivék! ü 
megszegte esküjét: én megtartom enyémet!4

Gyönyörű nyári éj volt. Csillagmillió ragyogott az ég nagy sátorán, a' 
természet nyugodt és csöndes, mintegy ellentéte a’ szenvedélyességében vi
harzó nökebelnek.

Az átelleni ház falához támaszkodék Giuditta ’s merően bámula az ablak
ra , mellynek fejér függönyein a’ ben mozgó alakok el-elvonuló árnyaik lát
hatók valának. A’ férfiún kivid, kit ö igen jól ismert, nöárny is vala kivehető, 
az előbbinek majd nyakában csüggö, majd ez által karjai kö?é szorított.

,Hah, mint élveznek, mint kéjelegnek! — töredezék elő kín által össze - 
harapott ajkai közöl— ’s ezt nekem látnom, ezt nekem tűrnöm kell! A’ nyo
mora, háladatlan, kit azért emelők föl a’ porbul, hogy másnál pazérolja sze
relmét, a" tőlem megtagadódat! —4

Arczát kezeibe rejtő ’s indulatossan zokogott.
,’S mi adhat nekem e’ kínért kárpótlást, mi egyéb, mint a’ boszú? igen 

legyen a’ perez, mellybcn a’ kapun kilép, éltének utolsója. De nem; nem, ez 
kevés, ez rövid elégtét volna annyi gyötrésért. — Oh, Giuditta Rammacini 
forrón tudott szeretni: de boszűja is rettenetes leend!4

Kevés perez múlva az ablak sötét, ’s a’ külvárosi utcza üres és 
puszta lön.

II.
,Szüntesd aggályidat, jó anyám, szüntesd az alaptalan gyanút, melly nem 

hagyja gondatlan napodat, nem éjszakádat, ’s hidd el, hogy isten után ö az,
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kiben bízni lehet. Hát nem volt-e mindeddig adott szavának pontos ura? 
Két év előtt olaszhonba utazék, ’s hivséget eskiivék a’ szegény leánynak, 
kinek nem volt egyebe jó anyjánál ’s az erény szent önérzeténél. Művészete 
’s a’ szerencse kincsekkel hahnozá el. Hasonló esetben más élvezendé a’ dús 
világfi ragyogó helyzetét: ö visszatért, ’s a’ régi hévvel öleié az igénytelen, 
elhagyott leányt, kit rövid időn nejének nevezend.4

,,Adja az ég, ne csalódjál, leányom; d e ----------- 44
,Miért e'kétkedés? Ha el akara hagyni, nem tehette volna-e azt, mielőtt 

nyomom padlás-szobánkból e’ fényes lakba hozott, elárasztva a’ kényelem 
minden lehető nemével? Szólj, lehet e’ ennél szebb, nemesebb bánásmód?4

„Emelkám, leányom, a’szerelem, kivált első szakában, nem lát, nem hall, 
nem eszmél. Én jól látom az arczain elömlő zavart, midőn összekelésteket 
érintem; ’s miért is halasztgatja ő ezt? miért rebeg érte alig érthető, hogy 
ne mondjam, kényszerilett mentségeket? Oh, milly sokszor óhajtóm vissza 
magam régi padlás-szobánkba, ’s inkább szeretném ebben kézi munkámmal 
keresni a’nap csekély szükségeit, mint e’ pazar fényű, de félek, drágán meg
fizetendő lakban vesztegleni!44

,Lásd, anyám, e’ szavak fájnak nekem, ’s ezen öt illető szemrehányás 
engem is sért. Neki vannak okai, még most legyözhetlen okai, miket mi fel 
nem foghatunk. De én isten igéjeként hiszek minden szavának, ’s remélem, 
nem sokára elenyésznek az akadályok; addig is légy nyugodt saját boldog
ságodért, légy nyugodt és elégedett. ’S most csöndes jó éjt, anyám!4

Az anya ’s leánya összeborultak, ’s hosszú, szokatlan ölelkezésben vé
nek búcsút a’ rövid éjre. — Vájjon nem az elöérzet titkos ihletése volt-e az, 
mi e’ két nőnek megsugá, hogy most látja egymást utolszor.

Emelka fölvevő a’ magas ezüst gyertyatartók egyikét, elhagyá anyja 
szobáját ’s néhány perez múlva keleti ízlésű lakának egy pandagára dőlve né
mán maga elébe meredett. Némán mondók, ha e’ kifejezéssel csupán az ajk 
szavainak hiányát akarjuk jelenteni; mert különben ábrándozásba olvadó e’ 
nagy kék szemek, édes reményben mosolygó ajkak e’ nedves bíbora és 
vágytól emelkedő liliomkebel hullámai nyíltan beszélik: hogy ö Gusz- 
távját várja.

’S most lesz időnk, mind a’régibb idők eseményeit, a’némi magyarázatul 
talán kellőket, mind a’ jelen körülményeit néhány vonással vázolni.

Gusztáv két év elölt hagyá el hazáját, ’s benne szive vonzalmát — az 
akkor gyermekczipöiböl még alig kinőtt Emelkát. Egy festész hová irányoz
hatná méltóbban lépteit, mind olaszhonba, a’ művészetek e’ classical bölcső
jébe és — sírjába?! Itt bámulá ’s tanulá ifjúnk is Tizianok és Raífaellok, a' 
Correggiok és Paolo-Veronesék szellem ’s érzelemmel ihletett alakjait; min
den láthatót megtekintett, minden remeket mohón szítt magába. Velenczében, 
a’ tengerek palotájában történt, hogy egy képcsarnokba vetödék művészünk, 
hol több élők arczképeik is függőnek. Egy méltóságos női termet élénken le
sz ögzé figyelmét, ’s midőn leghübb elragadtatással bámulá a’ magas homlokot,
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az ivalaku szemöldök alatti büszke sugáru szempárt ’s a’ dús ébenfiirtökkel 
körülárnyékolt arczot, mellynek szenvedélyességét a’ festész olly híven adá 
vissza, lágy suhogást hall, visszatekint, ’s az élet frisének tízszeres szépségé
ben látja maga előtt az arczkép eredetiét. E’ hölgy, a’ dúsgazdag özvegy, 
herczegnö Rammacini Giuditta volt, kinek heves véralkata a’ szép magyar 
ifjú látásán indulatosan fellobogott. Egy spanyol grand nő talán előbb mérget 
veendett, semhogy születése fényét hasonló frigygyei aljasítsa le. — Giuditta 
röviden határozott, ’s Gusztávot férjéül választá. És Gusztáv?... Kárhoztassa 
öt az, ki az élv és fénykör csábító karjainak az élet minden körülményeiben 
ellent tudott állani.

Két év múltán ébredett föl ifjúnk mámorából, ’s kezdé érezni, hogy e’ 
kéjelgö olasz hölgy nem az, ki lelkének minden vágyódását betölteni képes 
legyen. Visszavágyott honába. — Giuditta követte öt. Fölkeresé szerelme 
egykori tárgyát, 's azt bensöleg még mindig a’ réginek, külsőleg mérhetlen 
fokozatban bajosabbnak találva, mély keservben érezé, mit vesztett — hűtlen
ségében. Felesleg mondani, hogy Gusztáv, kiragadva Emelkát és anyját nyo
morúsággal határos helyzetökbül, eltitkolá elöttök az öt más nöhez kapcsoló 
lánczot. — Törjetek pálczát a’ hittörő, az esküszegö, a’ csábitó felett!

De térjünk vissza ábrándozónkhoz.
,Ah Gusztáv! illy korán nem vártam önt;4 susogá ez kigyüladt arczok- 

kal, ’s felugorva pamlagáról, az ajtó felé sietett. Burkolt alak lépett be ezen, 
és sebesebben, semmint mondható, kétszer forditá meg a’ kulcsot závárjában, 
lehuzá azt, és zsebébe tévé.

A’ leány ajkai közöl félelmes sikoltás hangzott ; mert ez alacsony termet, 
e’ szakáltalan arcz, e’ szikrázó mély szemek nem Gusztávéi valának.

Síri csend következék. Emelka egy szekrényhez tántorogva, rémülten 
reszketett : mig Giuditta szoborként mereven, sas tekintettel mérte végig 
vágytársnéját.

,,A’ lányka szép, az irigység sem tagadhatja meg tőle; — szakasztá fél
be a’ csöndet, ’s lassú tompa hangja mintegy önmagához látszott beszélni. — 
E' galambszelid arcz-él, rózsa-arczok, ez égszin szemek, meg kell vallani, 
sok hódító erővel bírnak. Kár értök, — tévé hozzá erősebb hangnyomaték- 
kal, — kár értök, hogy olly hamar ’s örökre el kell hunyniok.“

,I(i vagy, szörnyű! — rebegé alig lélekzve Emelka, — mit kívánsz 
tőlem ?‘

„Szivedet, kis galamb; — viszonzá Giuditta keserű gűnymosolylyal, mi
alatt törmarkolatot szorító jobb karja a’ köpeny alul kifejlék, — a’ szivet, mit 
cserében kaptál, ’s melly jogszerű birtokom.“

,Nem értem rejtélyes beszéded, szólj világosan, mit vétettem, hogy en
nyire kínzasz tréfáiddal engem, egy szegény védtelen leányt?4

„Mit vétettél kérded? te szerelted ö t ! Gyilkoltad volna bár ki a’ fél vi
lágot, tapodtál volna bár lábbal mindent, mi szent isten és emberek előtt, elöl
tem biintelen leendettél; — de te szeretted öt, és ezért halnod kell!’4
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,líit? oh, én csak egyel, én csak őt szeretem, ’s te nem ismered, nem 
ismerheted, te csalódol..

„Én nem csalódom, mert karjaid közt láttam öt; ismerem, mert férjem, 
’s a’ vallomásban, hogy szereted öt, halálos Ítéleted hangzott el. Azért, kis 
ártatlan, tekints ki még egyszer a’ teljes holdra, mert a’ napot nem látod többé 
egére földerülni !u

Giuditta magasba emelé tőrét, ’s egy lépéssel közeledék áldozatához.
Emelkát nem bírták remegő inai, önkénytelenül féltérdre bukott, ’s egy

bekulcsolt kezeit rimánkodva emelé hóhérja felé.
,Ne, oh, ne ölj meg! — tagolá lázas vonaglás közt. — Lásd, én még 

olly ifjú, olly ártatlan vagyok, ismétlem, te csalódol, az én Gusztávom még 
nőtlen, ö nem a’ te férjed4-------

,,’S ismétlem én is, Gusztáv az én férjem; mert ö ugyanazon Gusztáv, 
ki tegnap, ez időben buja kebleden édelgett, ’s jelenleg mákony-álmában talán 
épen rólad álmodozik. De nekem nincs időm szót fecsérleni; mondd el utolsó 
Miatyánkodat, perczeid számolvák !4‘

,Nem, nem lehet! — sipegé a’ szánandó leány, félig hunyt szemekkel ’s 
gyöngén megrázkódva. — Ugy-e ez csak álom, egy rémitö álom?4 — Majd 
hirtelen felállni törekvők, halotthalvány arczát perezre remény pírja festé, 
kebléből egy selyem-szalagról függő kisded arczképet ránta elő, 's azt az 
olasznö elé tartva mondá:

,Nézd e’ képet, csalódásod oszolni fog, ez az én Gusztávom !4
Giuditta a’ képre tekintett, ’s a’ jövő perezben bal kezével dühösen ra- 

gadá meg azt: mig a’ jobbal markolatig döfé a’ tört Emelka szivébe.

Ili.

,Fejem még mindig olly nehéz, olly kábult! Mintegy óriási hegytől nyo
matva, síri eszméletlenségben aludni át az éjt, mellyben a’szívnek üdve, éde- 
ne, mindene elraboltaték; oh ez szörnyű, szörnyű! Emelka! ifjú élted letört 
virága nemde boszút kér a’ gyáva orgyilkos ellen ? im, esküszöm néked, te 
az ég legifjabb angyala, hogy addig sírba szállni nem akarok, mig ez iszonyú 
bűntett megtorolva nem leend, ’s ha számításom nem csal, akkor, oh, akkor 
jaj neked Giuditta! De lássuk még egyszer a’ rejtélyes levelet, mellynek sü- 
kere egyedüli vágya, reménye fásult szivemnek-------4

És Gusztáv, egy kis gyermek által hozott czim és aláírás nélküli e’ soro
kat olvasá terme csilárjának fényénél:

„Emelka nem öngyilkos, mint azt a’ városban hírlik. Ha gyilkosa nevét 
tudni óhajtód, jelenjél meg egyedül, ma esti tiz órakor a’ malom irányában, 
melly Margit-szigelén felül, a’ Dunának majdnem közepén áll, ’s ülj a’ parton 
reád várandó csónakba. Itt, és másutt sehol, ma, és máskor soha sem lesz a’ 
titok megfejthető.44

,Ha elmegyek-e? — mondá Gusztáv e’ levél olvasása után; -— ha el
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megyek-e? Oh, bizonynyal! legyen ez bár uj háló, melly erszényemnek vagy 
életemnek szövetik; hiszen én már mitsem veszthetek, ’s ha még valamit ez 
életben nyerni óhajtók, az egyedül ez utón eszközölhető!‘

Két órával e’ magánbeszéd után a’ Margitszigete és Uj-Pest közötti Du- 
naparton nyugtalan sebes léptekkel jár fel ’s alá egy alak, mitsem gondolva 
az esővel, melly a’ barnaleplü égből sűrűén permetezett alá. Néha-néha hir
telen megállott, ’s várakozólag tekinte a’ folyamra, mellynck közepe tájáról 
világított malomablak volt látható. Az éj csöndét csupán egy malom kerekei
nek egyhangú zúgása zavará, majd később egyes lapát-locsolások is valának 
kivehetők.

És ez lehetett a’ parti alak várakozásának tárgya; mert mohón sietett a’ 
part hosszában felcsáklyázó csolnakos elébe.

,Kész-e minden, Girolamo ?‘ kérdé a’ kilépőt.
„Tökéletesen, Eccellenza; — feleié a’ durva révészzubonyba öltözött 

olasz bravo. — A’ kalitka kész, csak a’ madár hiányzik még belé.“
,’S az ajtók?4. . .
„Ha egyszer becsapódnak, felnyithatlanok.“
,És a’ gyúszerek?4
„Óra múlva fellobognak, most fél tiz, tehát fél tizenegykor, ebben biztos 

lehet Eccelenza. Szegény molnár, szinte sajnálni tudnám, ha húszszoros árát 
nem kapta volna fabázának, fogadom, többé hamvát sem látja!“

,’S most menjünk; de nem fog-e rád ismerni, Girolamo?4
„Ez álszakállal ’s elferdített arczczal saját apám nem ismerne meg Ye- 

lenczében;44 viszonzá ez már a’ csónakban, melly irányát kettős terhével a’ma
lomnak vévé.

Félóra múltán Giralomo ismét a’ parton állott, kormánylapátjára támasz
kodva. Az ó-budai toronyóra tizet ütött, ’s távolbóli kongása el—elhalt a’ ke
letkezett szél szilaj üvöltésében.

Alig hangzók el az utolsó, midőn egy magas férfiúi termet közeledők a’ 
hely színére.

,Emelka;4 mondá ez, hajósunk mellett elsurranva.
„Emelka;“ dörmögé vissza emez, ’s megértve lön: mert a’ férfiú azon

nal a’ sajkába ugrók, ’s közönyösen taszitá el a’ parttól a’ ladikot, melly a’ 
dagadó hullámok által játszian hintáztaték.

Fölséges jelenet festi itt magát kalandorunk előtt. Gellérthegyének óriási 
árnya a’ távolban inkább csak gyanithatólag tiint fel; a’ két oldalróli homályos 
lámpavonal, a’ pesti ’s budai dunasort jeleié, közötlök a’ haragos folyam taj
tékzó szökésekkel rohant le, mig tánczoló öléből a’ szigetek barna csopor- 
tozatai mesés árnyéklatban emelkedőnek. A’ budai hegyek fölött nehéz, 
vészteljes föllegek függlenek, ollykor-ollykor szegélyezvék futosó villámok 
lüzszalagaitól.

Girolamo nehéz izzadási cseppeket törülgete homlokáról, mert a’ bősziilt
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habokkal, bár gondolákon ’s a’ tengeren nőtt fel, nem volt könnyű küzdenie. 
Végre a’ malom talapjába hoi^gozá csáklyáját, ’s Gusztávot föllépni segité.

,,E’ szobában váratik ön“ — mondá tettetett hangon; ’s a’ malom bcl- 
részébe vezetve Gusztávot, itt egy félig betámasztott ajtót tára fel.

Gusztáv belépett, ’s a’kilincstelen ajtó becsapódók mögötte. Ez Girolamo 
utasítása volt, ki e’ mütétele után gyorsan szőkék vissza sajkájába ’s kormá
nyát minden perczben indulásra készen tartá.

Mit ifjúnk a’ sápadt mécsvilágnál első látásra kivehetett, az egy sziik 
szoba túlsó részén álló , álarczos nő vala. A' szoba hosszában mintegy hat 
lábnyi széles padló hiányzók, ’s az alul elrohanó Dunát láttatva, áthághatlan 
hézagot alkota az ifjú ’s a’ nő között, ki egy nyílt ajtó küszöbéhez dőlve, most 
hanyag helyzetéből kiemelkedék ’s igy szóla:

,Emelka gyilkosát Ígértem fölfedezni — előtted áll!4
E’ szavai után álarczát lassan levevé.
„Gíuditta, szörnyeteg !44 — kiált fel Gusztáv, ’s ökölbe szorított markait 

dühösen fölemeld.
,Hahaha! — nevete mondhatlan kárörömmel az olasz nő, ’s hangja resz

ketegségét a’ malom rengése még inkább növelé. — Szörnyeteg ugy-e ? ’S 
mi valál te, gyalázatos hittörö te? A’ hálátlan pór hűtlenségét Rammacini 
Giuditta igy boszúlja m eg! Mert tudd, innen nincs többé menekvés, ’s válasz
tás csupán az előtted tátongó hullámsír, vagy a’ kis pokol közt marad, melly 
fejed fölött és lábaid alatt azonnal-------4

Beszédét csattanás szakasztá félbe. Egy uj szélroham a’ nyílt ajtót vágta 
be erőszakosan. — Nem a’ boszuló Nemesis keze volt-e e z ? ...

,Elvagyunk veszve mindketten — sikoltá Giuditta, ’s a’ többé föl nem 
nyitható závártalan ajtó előtt összeomlók. Gusztáv, feszítsd meg erődet, talán 
engedend neki a’gyönge deszkafal—de oh, hiszen ez rajtam nem segíthetne. 
Girolamo! — orditá kétségbeesetten — Girolamo! Girolamo!...4 de szava a’ 
szél ’s malomkerék egyesült zúgásában elhangzott.

Kis vártatva a’ körülrakott gyúszerek fellobogának; a’ pokoli mű nem 
vétette el hatását, ’s a’ malom néhány perez alatt lángban állott. Girolamo sa
ját veszélye nélkül nem várhatta tovább urnéját: eloldá sajkáját, ’s tova 
evezett.

Az égő malom gyönyörűen világolt a’ koromfekete éjben, kékesen de
rengő fényt kölcsönözve a’ köröttei tárgyaknak. Tömérdek ember csödiilt a’ 
romboló vihar daczára is a’ két partra, nézni ez iszonyúan fölséges jelenetet. 
Segélyről szó sem lehetett, bár voltak, kik a’nyaldosó lánghullámok között két 
emberi alakot is akartak észrevenni.



K Ö L T E M É N Y E  K.

N É P D A L O K .

I.

A’ virágnak megtiltani nem lehel,
Hogy ne nyíljon, ha jő a’ szép kikelet; 
Kikelet a’ lány, virág a’ szerelem, 
Kikeletkor virítani kénytelen.

Kedves babám, megláttalak, szeretlek, 
Szeretője lettem én szép telkednek,
Szép lelkcdnek, inelly mosolyog szelíden, 
Szemeidnek bűvösbájos tükrében.

Titkos kérdés keletkezik szivemben],
Mást szeretsz-e gyöngyvirágom, vagy engem ? 
Egymást űzi bennem e’ két gondolat,
Mint öszszel a’ felhő a' napsugarat.
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Jaj, ha tudnám, hogy másnak vár csókjára 
Tiindérorczád tejben úszó rózsája: 
Bujdosója lennék a’ nagy világnak,
Vagy od’adnám magamat a’ halálnak.

Ragyogj reám boldogságom csillaga,
Hogy ne legyen életem hús éjszaka ; 
Szeress engem, szivem gyöngye, ha lehet, 
Hogy az isten áldja meg a' lelkedet.

II.

A’ szerelem a' szerelem 1 
A’ szerelem sötét verem, 
Bele estem, benne vagyok, 
Xem láthatok, nem hallhatok

Őrizem az apám nyájat,
De nem hallom a’ kolompját; 
Bárá-mennek a' vetésre,
Hejh. csak későn veszem észre

Teli rakta édes anyám 
Eleséggel a : tarisznyám; 
Elvesztettem szerencsésen, 
Lesz módom a’ böjtölésben

Édes szülém, édes apim,
Ne bízzatok semmit reám; 
Nézzétek el, ha hibáz ik, 
Tudom is én, mit csinálok?

III.

Kis furulyám szomorufűz ága, 
Temetőben szoinorkodik fája:
Olt metszettem azt egy sirhalotnról, 
Nem csoda, hogy olly siralmasan szól.

Ott hunytál le, kedves szép csillagom, 
Ragyogásod többé nem láthatom!
Hogy ne volna hát sötét világom ? 
Hogy volna hát élni kívánságom?
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Haza ballag nyájam esle felé,
Én ballagok a’ temető fe lé;
Kél a’ holdnak halovány orczája, 
Kél furulyám epedö nótája.

Addig epeszt a’ bánat engemet,
Addig addig nyögöm keservemet:
Mig egyszer a’ hanggal egyetemben 
Lelkem is a’ más világba röppen.

Petőfi Sándor.

0  R Ö M- V I R Á G .

Bánátimnak erdejében
Egy öröm-virág van : 

Bírom én e’ gyöngyvirágot 
Szőke kis leányban.

Bánátimnak erdejébe
Nap világa nem hat• 

Sűrű erdő, árnyas erdő,
Könycsepp ott a’ harmat.

Árny miatt hogy el ne hervadj, 
Szép öröm-virágom,

Én körüled a’ vad ága!: 
Gondosan kivágom.

Ölt borongjon, hol te nem vagy,
A’ vadonnak ága ■,

Ott a’ hol vagy, tündököljön 
Nap’ szelíd világa l

Yacholt Sándor.
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Á B R Á N I).

Szerelődért 
Feldúlnám eszemet,
És annak minden gondolatát, 
Képzelmim édes tartományát •, 
Eltépném leikenut 
Szerelmedért.

Szerelmedért 
Fa lennék bérez fején , 
Felülteném zöld lombozatját, 
Eltűrném villám ’s vész haragját 
’S meghalnék minden év’ telén 
Szerelmedért.

Szerelmedért 
Lennékbércz nyomta k ő ,
Ott égnék földalatti lánggal, 
Kihalhatatlan fájdalommal,
Es némán szenvedő 
Szerelmedért.

Szerelmedért 
Eltépett lelkemet 
Istentől újra visszakérném, 
Dicsőbb erénynyel ékesítném 
’S örömmel nyújtanám neked 
Szerelmedért.

ha ló i„

6 *



A Z  U H F í.
_  ALFÖLDI LLETKÉP.

G A A L T ü L.

Soha sem járhattam az alföldi lápok partjain, hogy szivem édes andalodásba 
ne merült volna , minőt semmi, bármilly regényes vidék látásánál sem érez
tem. A’ víz csillogó tükre nem végtelen ugyan, mert sötétzöld sáserdök 
áthathatatlan tömege határozza, de épen ezért rejtélyes bájban tűnik fel, 
mert a’ nád között kanyargó keskeny csatornákon át szabadon vitorláz a’ kép
zelet, ’s tú l, a’ vizi növények suhogó lombjain, országába é r, hol tetszése 
szerint teremti varázsképeit, hol a’ liliomok szebbek, mint a’ parthoz közel 
virulok, ’s honnan a’ vadász fegyvere sohasem rezzenti fel a’ madarak miri- 
ádjait, mellyek a’ nád biztos tövében háboritlanul fészkelnek. A’ náderdő, 
melly látkörünket talán kevés lépésnyire szűkíti, nem mint határvonal áll a’ 
végtelenhez szokott szem előtt, mellyen csak innen élhetünk, ’s túl rajta 
örömeink, fájdalmaink nem honosak; sőt épen túl rajta képzelünk mindent, ’s 
néma áhítattal várjuk belőle minden perczben kilépni a’ sáskoszoruzotl tün
dért, ki bennünket, az unalmas világ hőseit, a’ hüs fenékbe csaland, a’ mon
dák kristály-palotáiba, gyöngyház-padolattal, hol a’ szív, a szerelem őszin
tesége átlátszón tiszta, mint az elem, melly fedi; ’s bár rég elvonultak fölöt
tem boldog gyermekéveim, midőn eszem a’ tündéri hitet még képtelenségnek 
nem tartá, mégis órákig tudnék andalogni a’ láp partján a’ bájos hullám-is
tennő feltlintét várandó, de megdördül mellettem a’ prózai puska , ’s a’ vizi- 
madarak sáska-sürü falkája felrohog, ’s az irgalmatlan Nimrod agyonlőtte 
tündérálmaímat, ’s én ismét ott állok hihetetlenül a’ 19-dik század egész 
unalmával, ’s rögtön eszembe ju t, hogy országgazdaságí tekintetből jó lenne 
a' mocsárt lecsapolni, *s akkor talán ott lelnök fenekén a’ szárazra jutott tün
dért, ki birodalmát vesztve, mint sülyedt aristocratia, talán örömestebb dőlne 
sovárgó emberi karjaimba. — Illyenek vagyunk mi emberek; imádjuk a’ ma
gast, gyakran — ’s talán leggyakrabban a’ képzeltet is — de hozzá fölemel
kedni nem bírván, a’ valót is szeretnök magunkhoz lehúzni.
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Illyen láp mellett állunk must még pedig hires mellett , mert n’ termé
szeten kívül a' história is rányomta százados bélyegét. Még a’ nap hevesen süt, 
és szellő nem háborítja a 'nád némaságát, 'siykácsák , gémek, szárcsák, 
’s más vízi madarak dandárai egész nyugalomban borítják a’ vizlápot; de 
iin a’ nap mindig nagyobbodva közéig a’ földhöz, az árnyak hosszabbodnak, 
's a’ láp környéke élénkül. A’ szomszéd egy két helység lakói sietnek a’ 
láphoz, részint kézi, részint tyukboritó kosarakkal, köztök férfiú alig lát
ható, csak fi- 's leánygyermekek, hajadonok, ’s asszonyok. Elénk csevegés 
között érnek a' parthoz, ’s azon rész, melly méltónak tartá lábait az út ve
szélyeitől megóvni, leül, ’s leveti fekete, vagy piros csizmáit, ’s kevés pillanat 
múlva feltürt viganókkal a' vízben járnak, némellyik térdig is , kosaraikkal 
nagy pusztítást téve Aeplun zsellérei közötE

Ha mégsem tudnák olvasóink, tehát megmondjuk: ezek c s i k á s z o k ,— . — cy
’s pro re nata halászok, azaz kosaraikkal csikót merítenek a’ vízből, vagy- 
ezen állatok példátlan sokasága miatt — némellyhelyen talán vizet merítenek 
a’ csikból, ’s ha ezen műtételnél hal akad boritóik alá, azt is elviszik, mint az 
egyszeri czigánv kötőfék után a’ lovat. Az egész had messze széled el a’ lá- 
pon, azért nehéz lévén mindnyáját szemmel tartani, egyet választunk ki kö
zölök, 's ezen egy, fiatal leány; arcza, bár csinos, sőt Ízletes, de mégis, póri 
öltözete daczára, szembetünőleg szép, csak annyira barna, hogy a’ vonások 
eredeti keletiségét még inkább kiemelje, ‘s eleven pirosságának még egész
ségesebb szint adjon. Szemei feketébbek mint a’ holt-, és tüzesebbek mint 
az eleven-szén, élénkebben forognak, mint az állatocska, mellyet fogandó, 
's bimbózó ajkaival együtt annyi fulánkos pajkosságot árulnak el, hogy minden 
férfit, ha nem tisztelet, de az óvakodás' korlátái közt képesek tartani, ’s ezen 
tulajdonsága legalább e’ tekintetben teljesen kipótoló a’ női méltóság hiányát, 
mellyet sorsánál fogva nála úgysem igen leliete keresni. Fekete haját majd
nem egészen eltakaró egy fejére burkolt piros kendő, melly még czélja vala 
arczát a’ nap ellen fedni, negédes kötésével inkább eláruló annak szépségét, 
csak a’ dús, szalagokkal ékes két fonadék tolult ki a’ gömbölyű vállakon, 
mellyekre rövid virágos ujas feszült, karcsú derekáig érő , apró lábain piros 
csizmát visel, ’s járása olly negédesen kaczér, minőnek városi leány csak 
mesterkélését, de nem kis rózsáukon látott természetiségét éri gyakran el. 
A’ Ivánka danolva közeledék, ’s éneke, bár távol minden művészet- és beta- 
nultságtól, olly csengő folyam-és bájerövel bírt, mint a’ szabad levegőbe 
emelkedett pacsirtáé. ’S bátor melódiája és szövege elöntve volt azon bús 
komolysággal, melly népdalaink jelleme, mégis élénken virított ki belőle lelke 
ruganyos vidámsága. A’ dal e’ képen zengett:

.Kimentem csikaszni a’ lapra,
Hej szivem keserves bujara,
Olt egy csikót fogtam, pirosat,
’S mint a’ barna legény hamisai.4



86

,,Ne bánts engem kis l yán, ne ölj meg,
Engedd , hogy kebleden pihenjek,
Szegény esik vagyok é n ,  ’s vesznem kell,
Hogy ha fel nem éltetsz sziveddel.44

,Én szivemre tettem a’ szegényt,
Hová nem ereszték még legényt,
Hej, azóta végem van nekem, 

f. Nins e’ földön nyugtom, keletem.

Búsulok, 's kínlódom, jól —  esik,
Örülök, de kedvem nem telik,
Az átkozott esik tett igy velem,
Ismerem már öt — a’ szerelem.

Mást keresek én már a’ lápon,
Jó istenein, mondd , hol találom?
Körül járnám érte Ecsedet,
Végig a’ nyugatot ’s keletet.4

Dala elzengvén, körülnéze a’ tó partjáról, minlegy jó helyet keresendő. 
Társai már többnyire a’ vízben valának; 5 is leült a’ dagadozó pázsitra, levele 
karmazsin-csizmáit, ’s egypár lábacskát mutatott, mellyeket látva, képes lett 
volna az ember minden csizmát és czipöt elátkozni. Ruháit igazítván, kezeibe 
vévé a’ jókora nagyságú boritót, ’s mindig dalolva munkájához fogott.

„Nézzétek csak micsoda komédiás jön ott a’ kenderföldrül ?“ kiáltá egy 
asszony a’ köz-csevegés miatt hangosabban, ’s egy perez alatt minden szem 
arra lön irányozva.

„Hol járna itt komédiás?— jegyző meg a’ másik, — valami egyéb 
lesz a’.“

„Már mi lenne egyéb mint komédiás; hát hol láttak veres ruhás em
bert ?u Erösité az első, bölcsen kiilönböztetést léve az ember és komédiás 
között.

„Hát katona lehet!“ folytatá egy újabb.
„Hogy is ne, láttál—e már veres katonát?“
„Láttam bizony veres nadrágos huszárt eleget?“ vala a’ válasz.
„Igen ám; de ennek a’ k a b á t j a  veres, nem a’ nadrága?*4 állitá az 

előbbi.
„De ki a’ manóba is lehet ? nézzétek egyenesen erre jő.44
„ Ja j, hogy az isten verje meg, fiaim, az a’ csoda;44 sohajta fel egy vén 

asszony, a’ nép-hiedelem szellemében, melly minden szokatlan tüneményt a’ 
csoda-névvel bélyegez.

„Erzsiké, nézd csak, te talán még nem is látod?44 Szóla egy fiatal
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leányka az általunk leirt szép csikásznőhez. — Erzsiké a’ kijelelt táj felé for- 
ditá szivégető csillagait, ’s felszólalt:

„Tudjátok ki az? . . . a’ kámforos.“
„A’ kámforos!“ Isin éti ék többen csodálkozva.
„Ki az a’ kámforos?“ kérdé egy éltesebb nő.
„Még azt sem tudja Sári néni?“ felele Erzsiké, kinek a’ kérdező szom

szédja volt.
„Ha az isten se tud felőle többet, nehezen üdvezül“ viszonzá az asz- 

szony.
„Hát nem ismeri sz. Ólmosdi urfit, a’ nagyságos ur öcscsét, a’ ki most 

jött Pestről?“
„De biz azt ismerem.“
„No’szen az a’ kámforos.“
„Az hát; — csodálkozék az asszony. — ’S miért híják úgy?“
„Mert mindig ollyan jó szaggal keni be magát, mintha most is cholera 

volna.“
„Azért híjátok hát kámforosnak?44 kérdi Sári néni bámulva, ’s nem 

azon — min talán olvasóink csodálkoznak — a’ póri humor hogy nevezhet par
fümöktől illatozó urfit kámforosnak; hanem azon, mikép lehet nagyságos 
urfit gúnynévvel illetni, mit azonban a’ csinos és csintalan Erzsiké, kinek már 
több urfi, tens és nagyságos ur hizelgett, egyáltalában nem talált botrán- 
koztatónak.

„Azért bizony, hiszen cholerakor mind kámforszaguak voltak az urak 
’s e’ még most is az,“ feleié Erzsiké, ki egyszerű logicája szerint: mivel 
cholerakor az urak közt sok kámfor-biizü volt, mindent, kin illatot érze, 
még most is kámforosnak gondolt.

„De nem féllek haragjától, ha megtudja?“ kérdé Sári néni.
„No bizony, ha még attól is félnék, dejszen csak még egyszer ne hagy

jon békével, mint múltkor a’ vásáron, szemébe is megmondom.“ Szóla meg
vető haragosan Erzsiké.

„Vigyázz magadra, Erzsi, ne légy olly elöcsahos; porul járhatsz; — ta- 
nácslá az asszony. — De lásd, már parton áll az urfi.“

„Hogy a’ manó nem tudta másfelé vinni; talán csak be nem jő a’ vizbe?“ 
Folytatá előbbi indulatával ’s fenhangon Erzsiké , szómszédnéja pedig köze
lebb vonult hozzá, hogy suttogva csillapíthassa a’ kis fejest.

„Csitt, hugocskám, közel áll, még meghallja.44
„Hadd hallja, talán ellódul.44 Az asszony félénken pislogott az urfira, 

inig Erzsiké dalolva folytatá munkáját.
Az urfi, kiről szó vala, nagyságos Ólmosdi Tyukody Márton ur öccse 

Tyukody Alfréd, csakugyan a’ parton állott, sportman-öllözetben, testét 
sárga gombu biborszin kabát fedé, melly a’ csikászok csodálkozását előbb 
annyira fölébreszté, lábain sárga kihajtásu angol csizma vala, és feszes szar- 
vasbör-nadrág, ’s ezeken kivid sötét-tarka mellény, zöld nyakravaló. é
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szürke kalap tevék öltözetét, vállán hímzett szalagon csinos kétcsövii puska 
függött, ’s mellette hosszú szőrű szép angol vizsla állott.

Tyukody Alfréd urfi, vagy, mint pajkos Erzsikénk nevezé, a’ kámfo- 
ros, kíváncsian  tekinte a’ tóra, de nehezen kacsák és szárcsák után, mert 
ezen irányban, a' csikászoktul elijesztetve, nem valának láthatók; ö hihetőleg 
olly vadat keresett, mellyrölMátyás király Vörösmartynkhasonlithatatlan „Szép 
Ilonkájában“ azt mondja:

Istenemre, ez királyi vad!“

"S nem sokára meg is pillantá azt Erzsiké személyében, ki nagyon közeledő 
szomszédjától eltérni szándékozván, akarata ellen félig megfordult, ’s arczál 
láthatóvá tévé. Alfréd legott el vala tökélve; a’ viz, mint a’ csikászokon látá, 
csizmaszárain felül nem érhete, ’s ezek vizellenes bőrből készítvék, ’s a’ szép 
Erzsiké alig vala tiz—húsz lépésnyire a' parttól. ’S Tyukody juniornak brit 
ruhája hihetőleg lelkét is angolositá: mert olly bátorsággal indult a’ víznek, 
mint a’ merész sir N a p ie r  Károly a’ tengernek, ’s veres kabátja, és szar- 
vasbör-nadrága nem minden kára nélkül csakhamar Erzsiké oldalánál ter
mett.

,Mit csinálsz, szép kis leány?4 kérdé a’ tritonná vált urfi.
„Ha nem látja, tegye fel azt az üveg-cserepet a’ szemére, melly nya

kán lóg,44 feleié boszankodva Erzsiké.
,Látom, hogy csikászasz; de hagyj fel vele; nem fogsz semmit.4
„’S ha az urfi kedvéért felhagynék, a’ semmit se fogással, semmit sem 

nyernék.44
,Ejnye, be elmés vagy, kincsem. De ha én esik volnék, mindjárt megfo

gatnám magamat veled.4
„Kár volna, a’ vízben is akad elég bolond, a’ ki boritóm alá kerül;44 

gúnyolódék Erzsiké, ’s néhány lépésnyire tovább ment ellenkező arányban, 
de ez sem használt, mert Tyukody követé.

,Lásd, kis galambom, gyönyörű leány vagy, nekem tetszel.4
Erzsiké reá sem nézve danolni kezdő:

„Csípi nyelvem a’ paprika^
Nem hallgatok az nrfira.44

De Arfréd a’ leczkét érteni nem akarva, folytatá enyelgését. ,Jer, ül
jünk a' partra, ne rontsd Injába piczí kis lábaidat.4

„Jíert az urfi szeles áltat,
Hazud mig a’ szája járhat.“

Hangzók ismét a’ leányka dala, kevés vigasztalásaid Alfrédnek; de ez 
híve a’ kor bölcs szabályának, hogy makacs hölgyeket szemtelenségnek ne
vezhető bátorsággal legkönnyebben győzhetni meg, nem tágita udvar
lásán.

.Híjában beszélsz, tudom én, hogy nem haragszol reám, akármit 
mondj; te szép leány vagy, és pajkos is, de azérl szeretsz egy kicsit ugy-e?”
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.,Aetti érzi azt a’ mit beszél.
Szava mint a' tavaszi szél;
Feneke sincs a’ szivének,
Ablaka van a’ szemellek.“  —

így dalolt felelet gyanánt Erzsiké; ’s Alfréd látván , hogy szóval nem 
boldogul, tettleg próbálá az ostromot, egészen híven fentebb mondott elvé
hez, ’s bal kezét a’ boritóra tevén, jobbjával átkaroló Erzsikét, de ez tovább
szökött , és szikrázó pillanatot vetve rá, kiálta:

„Elmenj, kámforos!“
E’ nevezeten megütközve vonult vissza Alfréd; de ö a’ népszokást épen 

nem ismerve, nem lekinté azt, mint csupán öt illetőt, vélvén, hogy azt a’ nép 
talán minden magasabb rendű urfira kiterjeszti, 's azért nem is tartá méltónak 
boszankodni miatta, ’s követé Erzsikét, ki egy sásbokor mellett ismét foly
tató a’ csikászatot.

,Híjában akarsz visszaijeszteni, bátrabb vagyok én, mintsem szép leány 
haragjától féljek; nem távozom sarkadból, akármit tégy, azért jobb nyájas
nak lenned.“

Erzsiké még elszántabb hangon akart felelni, de ezen pillanatban irtó
zatos bögés zengett közvetlen mellettük a' sásból. Alfréd megrémült, ’s a’ 
leányka felé nyúlni szándékozván, meghajlott teste elveszté a’ sulyegyent, ’s 
a’ tóba rogyott, csak teste felső része maradván kin a’ vízből, ’s e' felett a’ 
bögés miatt is félt, mert azt valami ismeretlen iszonyú vizi állattól vélé szár
mazódnak lenni. Erzsiké harsány kaczajra fakadva, örült imádója balesetén, 
’s hirtelen fölemelvén borítóját, vállaira veté a’ szerencsétlen urfinak, hogy 
ennek csak nyaka látszott ki a’ nyíláson, teste pedig, mennyire vizen kiviil 
volt, eltakartatok a’ boritó által. Erzsiké nevetése még élénkebb lön, ’s alig 
szólhatva kiálta fel:

,Nézzétek csak, miilyen csikót fogtam.4
„Mit csináltál, istentelen leány!44 kiáltó Sári néni, ’s nem tudá hamar

jában ijedjen-e, vagy haragudjék.
,Megfogtam a’ kámforost; hiszen maga kívánta,4 — feleié, mindig ne

vetve, a’ pajkos leány. Alfrédet azonban ez újabb kigúnyolás fölkelésre em^ 
lékezteté; einelkedék is valamennyire, de a’ tó síkos fenekén elcsúszva, is^ 
mét visszaesett. A’ kaczaj már általános lön, ’s az urfrak iránt megkülönböz
tetett tisztelettel viseltető Sári nénit majd megüté a’ guta; Alfrédhez sietett, 
öt fölsegíteni, és szándéka szinte sikerült, mert Alfréd már meglehetős egye
nesen álla, de a’ boritót nyakából levetni akarván, zavarodásában olly ügyet
len fordulatot tett, hogy ismét a’ vizbe zuhant, Sári nénit is magával 
rántva.

A’ csikászók közöl azok, kik eddig csak elfojtva nevettek az urfi sze
rencsétlenségén, harsány hahotájok által öt megsérteni félvén, most felszaba
dítva érzék magokat tórsok, a’ szegény Sári néni baján kaczagni, ’s a’ távol 
kacsák is felijedtek a’ szörnyű kaczajra. Erzsiké az esés közben Alfréd vál-
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Iáiról leesett boritót felragadván, a’ partra futott, ‘s onnan néző a’ zavart. 
Tyukody junior azonban a’ tetőpontot ért gúnyolás által erejét visszanyerve, 
csakugyan fölemelkedék, ’s vele Sára asszony is , de bár a’ habokbul keltek 
föl, épen nem lehete őket Neptun- és Amphitritéhez hasonlítani, és sáros ál
lapotokban csak uj kaczajt gerjeszté'nek. Alfréd, a’ mint fölkelt, nem is látha
tott, ’s nem tudta száját vagy szemét tisztítsa-e ki előbb az iszap- és sártól, 
mi iigygyel—bajjal sikerülvén, csak akkor látá még egész nagyságában szána
kozásra méltó állapotját. Kabátjának hajdani veres színét a’ legjártasabb szem 
sem ismerte volna meg, szarvasbör-nadrágát nem is említve; fürtéiről, mint 
ereszről, csörgött az iszapos víz, és delisége, mellynek méltó kiemelésén a’ 
leghíresebb bécsi szabó, kesztyűs és kalapos egyiránt fáradoztak, ugy látszok, 
egészen az épen nem kristályvizü láp fenekén maradt. Zavarodásában látni, 
sőt haragudni sem tudott, ’s mire annyira magához tért, hogy haragját ébred
ni érezé, azt is kezdé sejteni, mikép harag által még nevetségesebbé teszi 
magát; azért, mennyire lehetett, jó kedvet szinlele, ’s mosolyt kényszerbe 
ajkaira. Legelőbb is leveté kabátját, mellyet Sára asszony legott kiragadt 
kezéből, ’s tisztítni kezdett.

,Soh’ se bántsa, Sári néni, — szóla a’ közel álló Erzsiké — hadd ma
radjon barnán a’ kabát, legalább bátran haza mehet az urfi.‘

„Mégis itt vagy, pajkos teremtés? — mondá Alfréd, lábairól verve az 
iszapot. — ’S miért mennék bátran haza sáros kabátban ?“

,Mert sárosán nem látszik veres színe, az ott legelő bivalok pedig na
gyon mennek a’ veresre.4

„’S azt gondolod, félek a’ bivaloktul?44
,Alkalmasint — feleié a’ leányka — ha már előbb a’ bölönbika bőgősé

től ugy megijedt, hogy a’ vízbe hullott: mit csinálna, ha bivalbika támadná
meg ?4

„Hát bölönbika bőgött olly szörnyen? legalább is hétfejü sárkánynak 
gondoltam. De, kis sátán, hogy merted nyakamba vetni a’ boritót?44

,Mert a’ tyuk boritó alá való, — ’s az urfí ugy kodácsolt körülem, mint 
a’ kotlós tyuk.4

Alfréd megjegyzés nélkül nyélé el a’ leányka póri elmésségét, melly, 
viseletén kívül, szójáték gyanánt, nevére is czélozhatott; de ha felelni akart 
volna is, megelőzd őt Sára asszony, ki tovább nem tűrhetvén húga nevelet
lenségét, komolyan kezdé dorgálni.

,„Lódulj, te istentelen leány; hogy mersz a’ nagyságos urfival illy illet
lenül beszélni; ha még egy szót szólsz, kitekerem a’ nyakadat. — De kérem, 
édes urfi, ne is nézzen erre a’ rósz leányra; higyje el, meg nem érdemli: 
nincs gonoszabb leány nála a’ faluban, még szegény nénémet, boldogtalan 
anyját, időnap előtt sírba hozza. Te rósz leány, mégsem lódulsz?444

Erzsiké nem annyira nénjétöli félelem miatt, mint már elégelve alkalmat
lan imádója kicsúfolását, a’ csikászok nagyobbrésze kíséretében csakugyan
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megindult, de még előbb el nem mulaszthatá az érdeklett által hallhalólag 
ezen csípős megjegyzést tenni:

,Noszen most lemostam róla a’ kámfort,4 — mi a’ már vigságnak eredt 
csoportot uj nevetésre ingerlé. — Ok távozának ugyan, de még sokáig hall
ható vala kaczagásuk, mit Alfréd — és teljes joggal — mint saját becses 
személyét illetőt fogadott. Az urfi most egyedül maradt a’ csintalan Erzsiké 
aggodalmas nénjével, ki ezerszer bocsánatot kére ruhái tisztítása közben, 
helyenként ezek finomságát dicsérve, ’s beiszapoltalásukat panaszolva, majd 
gonosz húgát szidalmazva, ’s ki tudja, meddig maradt volna Alfréd társasá
gában, ki neki, — mellékesen mondva — sokkal jobban tetszett, mint húgá
nak , de Tyukody azon ürügy alatt, hogy mig ruhái megszáradnak, fürdeni 
akar, eltávolitá; mi megtörténvén, Alfréd teljesité szándékát, ’s a’ meleg 
szellő hamar kiszárítván ruházatát, nem sokára félig-meddig helyreállítva in
dult haza.

Útjában elég alkalma volt balvégü kalandján gondolkozni. Haragudék 
magára, hogy annyi pórnép előtt olly gondatlanul tévé magát gúny tárgyává, 
*s átlátá, hogy Erzsiké után a’ tóba menni és öt, elutasításai után is, unszolni, 
kivált ennyi tanú előtt, oktalanság volt; de minden gyönge lelkek módjára, 
még önmaga előtt sem akará magát hibásnak ismerni, vagy legalább hibáját 
igyekezék másra tolni, ’s rövid kétkedés után csakugyan talált erre alkalmas 
egyedet, tudniillik tiszteletreméltó nagybátyját, nagyságos Tyukody Márton 
urat. Eszébe juta ugyanis Alfrédnek, miként tisztelve említett t. ez. bátyja 
peströli megérkezésekor utasításul tűzte elébe a’ köz-nemesség iránt min
denkor és mindenütt mutatandó nyájasságot ; mert — monda az öreg ur — 
a’ köz-nemesben fekszik ösiconstitutionk ereje, csak ennek erejével győzhetni 
a’ böszavu veszedelmes újítókon, kik fenekestül fel akarják forgatni az 
arany-szabadságot, és az ezer év óta nemesi vérrel épített alkotmányt, ezt még 
meg nem háboritá a’ korszellem forgó-szele, ebben még tisztán buzog atyáink 
lelke, melly vérrel adózott a’ hazának ’s nem pénzzel, ez még tisztán érzi 
azt, milly gyalázat a’ magyar nemesnek fizetni__

Ezen , ’s e’ féle bölcs leczkék alaposságát átlátá ugyan Alfréd, de neki 
fővárosi salonokhoz szokott urfinak, nehezen esett uj nemes barátaival tár— 
salkodni, kik szegény paraszt-jobbágyaitól, a’ misera contribuens plebstöl, 
csak a’ dicsőséges nemfizetésben különböztek; azért nem is teljesité eddig 
bátyja parancsát, inkább eltűrte annak többszöri dorgálásait. Mostani kaland
jáért is hasonlót várt, ’s bátyja jellemét ismerve, nem a’ legszelídebbet, de 
mentsége most egyszer kész vala, mivel, mint tudá, a’ csikásznék nagy része 
a’ vidéki szegény nemesek feleségei és leányai valának, mint különösen Er
zsiké, Tyukody Márton egy nagy befolyású cortesének leánya, azért Alfréd 
magával is el kezdé hitetni azt, a’ mit bátyjával elhitetni akart, hogy ö a’ 
csikászok közé csupán leereszkedését ’s irántoki barátságát mutatni ment; 
bár világosan emlékezék , hogy bátyja ezen barátságot csak a’ férfiakra ter
jesztő ki, ’s a’ constitutio erejének foemininum genusát szóval sem emlité.
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Ezen gondolatok közt ballagott hősünk, ’s már közeledek Olmosdhoz, 
miilön a’ mezőn szerte tekintve, tiz vagy tizenkét legelő bivalt pillanta meg. 
Akaratlanul ötlék eszébe Erzsiké intése, az otromba állatokat meglátván, an- 
nál is inkább: mert béres nem vala köröttük; hamar körülnéze a’ vidéken, de 
ember, ki segítene, vagy menedék, hová rejthetné magát, nem vala közel, 
csak egy erdöcske mutata menekülést, de az is olly távol, hogy igen kétsé
ges vala odajuthatnia, mielőtt a’ bivalok elérnék.

Ezen aggasztó helyzetben gyorsitá lépteit, de szemét el nem fordítva a 
félelmes állatokrul, mellyek közöl az egyik , nem kis ijedtségére — mig a’ 
többiek békén legeltek — merőn néze rá. — Mitől Alfréd félt, ’s mit Er
zsiké jósolt, beteljesedék: a’ veres ruha megtevő* hatását, a’ bival iszonyút 
böge, a” földnek szegezd fejét, *s egy idomtalan ugrással rohanásnak indult. 
Alfréd, mint csak halálos félelem űzheti az embert, szaladt az erdő felé, 
könnyebbség végett puskáját válláról kezébe véve, de ijedtében hasznát, bár 
töltve volt, nem merte venni; már hallá a’ föld dobogását az üldöző barom 
súlyos léptei alatt, s majd olly hangosan szive dobbanásait a’ halálos iszony 
miatt.

Szaladását gyorsítani, minden rémülése mellett sem vala képes a' bol
dogtalan Alfréd, mert már elejétől fogva minden erejéből futott, hátra sem 
mert tekinteni, nehogy időt veszítsen , ’s csak a' mindig hangosabb dobogás
ból gyanitá a’ gyilkos barom közeledését, 's az erdő még jó tova volt. Már 
menthetetlenül veszve látá életét, lelkét istennek ajánlá, ’s ajkai forró imád
ságot rebegtek; de ezen pillanatban az erdöbül egy béres lépe ki, ‘s Alfréd 
veszedelmét látván, sietett feléje, ’s addig is, mig elérné, jó tanácsot kiálta 
neki:

,Vesse le futtában kabátját!‘ De a* jól gondolt tanács süket fülekbe 
zengett Alfrédnél; ö most ujan remélve, egyenesen a férfi felé szaladt, ki 
hasonlókép egész erejével rohant ellenébe, midőn a’ mentő ’s az üldözött 
találkozának, a” bival az utóbbitól csak kevés lépésnyire volt már, 's a* ha
lálos öklelésre készülve fejét még mélyebben nyomá a’ földhöz. A’ béres ekkor 
magasra emelve a’ súlyos tölgybotot, melly árvatölgy név alalt szinte törté
neti hiriivé lön, nagy erőszakkal iité orrba a’ barmot, egyszersmind saját- 
nemű kiáltást hallatva, mellyel a’ béresek futó marháikat állítják meg. A' 
bival, mintegy érezve, milly hatalmas emberrel van dolga, elbödült, 's fejét 
visszaforditá, 's a* második csapására és kiáltására egészen megfordulván, 
olly sebesen, mint jött, visszavágtatott. Alfréd gépileg még néhány ölnyire 
szaladt, 's aztán minden ereje teljes bágyadása miatt a’ földre vcté magát, 
örülni sem birva első pillanatban megmentésén. A’ földön ült, 's mint előbb a’ 
láp iszapos vize: úgy most a' halál hideg verítéke folyt homlokáról; mélyen 
akart lélekzeni, keble szorultságán könnyebbítendő; de a' fáradtság és kiállt 
félelem jó darabig csak rövid lihegést engedőnek, mígnem egy jól sikerült 
sóhajtás tágítván mellén, a'szabadabb lélekzés által annyira enyhült, hogy 
köszönhető mentőjének.
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,Sohase bajlódjék a‘ köszönettel, — válaszoló ez egykedvüleg. — Ha 
összeszedte magát, 's kis erőt érez inaiban, menjen haza ’s feküdjék Ie.‘

„Az istenért, kérjen kend a'm it akar, meg kell ezt hálálnom; szinte 
csoda volt megmentésem.“ Folytató lihegve 's megszakadozó szavakkal Tyu- 
kody Alfréd.

,Csoda hát, miféle csoda ? — viszonzá nevetve a' béres. — Egy kiál
tás, a' mint illik, 's egy két jó ütés az árva-tölgygyel — ’s a' légben su- 
hogtatá botját — megtesznek mindent. Kérdezze meg csak urabátyját, a‘ 
nagyságos urat; ö ismeri erejét, ö már sokat kivitt, mire nem volt egyéb 
fegyvere, mint torok, és bot, még pedig ólmos.‘

Alfréd még nem volt olly nyugodt és fölépült, hogy megmentöje beszé
dének végében észrevette volna a' bátyja ellen irányzott gúnyt; belőle csak 
bátyja nevét érté meg, ’s azért igy szóla valamennyire erösbiilö hangon:

„Ismeri kend bátyámat? annál jobb, tüstént hozzá megyünk, ’s mind a' 
kelten gazdagon megháláljuk megmentésemet.“

,Uram, nekem semmi hálával sem tartozik; a mit tettem, megtettem 
volna akárkiért is, vesse le inkább kaputját, ’s fordítsa kívül, bélését; mert a‘ 
bivalok mégis ott legelnek, ’s valamellyiket ismét felingerelheti a’ veres 
szin. — Lám, ha Erzsiké tanácsát követi, nem forgott volna élete veszede
lemben.4 ’S e’ szavainál a’ béres ismét eltűnt az erdőben.

Az urfi pedig a’ jó tanácsot követve, kabátját leveté ’s bélésével kifor
dítva hóna alá vévé, ’s bátyja minden elveinek ellenére, vágtatva haladt a' 
falu felé.

M Ü V É S Z E T.

Milly dicső név vagy te ,  ó Művészet! ha úgy ejtenek ki téged ajkaink, hogy az el-  
lebbenö szózat keblünk mélyeiben visszazengjen, ’s minél tünékenyebb a' szó 
h a n g j a ,  annál bensőbb ’s tartósb erővel hasson lelkeiukbe a’ lényeg é r t e l m e .

Olly korszakot élű n k , mcllyben a’ valódi, nemesb, magasabb irányú művészet 
felfogása s ápolása, fejlesztése ’s pártolása annál szükségesebb: minél ijesztőbb kettős 
veszély, hogy az egeknek e’ dicső szülötte hazánkban vagy elhagyva, fejletlenül 
teugend még tovább is, vagy irányt vesztve olly csekélységekben fecsérlendi el szebb 
tehetségeit,  hogy szükségkép törpe alakká korcsuland, mellynek nemesb jeiiemvo- 
nalait,  ha mik maradnak felületén elszórva, a' legelső habroham elmossa , ’s nem 
mnradand egyéb hátra, mint salak, Ízlést és érzést rontó lélektelen, szánakozó mosolyt 
vagy épen undort gerjesztő váz.
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Időnk azon szomoritó kórságban sinylik, miszerint majd mindenki azon kői bűi, 
melly működéséül jelöltetett ki hivatása, sorsa, tehetségei által, k i-  's fölebb, de nem 
törekszik, — mert ez dicséretes eröfejtést tételez fel, — hanem mértéktelen vágygyal 
áhilozik; ám mivel e’ vágy nem az érdem bensöségét, hanem csak a’ felület csillo
gását vadászsza, mivel nem arra szenteli tehetségét a' kábák serege, hogy azzá, a’ 
mi előtte olly fényesnek látszik, az valósággal legyen is, hanem csak azzal ingerli öt 
ámulatos hiúsága, hogy valaminek látszassák: innen van,  hogy saját működési köré
nél magasabbra szállongni nem bírván, sőt néha még abban is a’ kontárság rablán- 
czaival lévén nyűgözve, — sokat Ígérő czimek fénymáza alatt keres önhiuságának me
nedéket, ’s alatta rejti egyszersmind a’ horgot,  mellyre a 'könnyen  hivő csoportot 
olly örömest csalogatja. Innen van, hogy a’ polgári foglalatosságok szerény nevezetei 
íassankint eltűnnek közéleti szótárainkból, mutatván, mennyire szégyenli már ma az 
az értetlen tömeg, mi hajdan, ’s még csak kevéssel ezelőtt is, a' becsületes egysze
rűségnek elégültséget, megnyugvást szerzett, sőt bizonyos körülmények és viszonyok 
közt büszkeségéül is szolgált.

Nálunk már kereskedő, ki Hamburgban, a’ világkereskedés e’ nagyszerű pia— 
czán csak szatócs nevet viselne. A’ fodrász hajmüyésznek czímzi önmagát; a ’ szabó 
mestersége ruhakészitéssé vagy épen öltönymüvészetté magasult, s egy szurtos kamra, 
hol a’ lábbelinek az utcza pora- vagy sarától kölcsönzött foltjai kifényesittetnek, i n 
tézet4 büszke nevét tűzi homlokára ! Hová fog ez még fejleni a’ terjedő csinosbulás- 
és fényűzéssel, azt tudja a’ jó  é g ;  de nálunk az úgynevezett műveltségnek illy erö- 
tetett szökkenései annál idétlenebb alakban tűnnek fel, minél gyakrabban a’ valódi 
műveltségnek csak külzománczát, csak sujtásait szoktuk magunkévá tenni.

Csodálhatni-e, ha a’ dolgok illy állapotában az értetlen sokaság, —  melly 
többnyire nevezetektől engedi magát vezéreltetni, melly tarka pillangók után kap
kod , —  tévutakra szédittetve, a’ nevezetek külsőségeitől, a’ hangzás csábjától 
elámittatva, fölcserél ismeretkörében látszólagost a’ valóval, bitoroltál a’ jogszerű
v e l , nevet a’ lényeggel,  gőzt a’ fénynyel? csodálhatni-e, ha a’ magasztosabb je 
lentésű nevezeteket a’ mindennapiság körébe áthurczoltatni látván, megzavarodik, 's 
vagy azt hiszi, hogy már ő is b eh a to t ta ’ magasbszerü működések szellemtitkaiba, 
—  mert hiszen ezen ismeretes, köznapi tárgyak, dolgok, foglalkozások is azok sorába 
tartoznak, — vagy minden becset ’s nagyobbszerü érdemet önhitten megtagad a’ ne
vezetük szerint eddig szemei előtt bizonyos fénykörben lebegett tárgyaktól, — mert 
ím e’ köznapi szülemények rokon nevezettel csatlakoznak a’ gyakran rendkívüliekül 
dicsőittetni hallottakkal, — ’s mi lehetne különös ollyasmin, mihez rokonkép füzetni olly 
könnyű ?

E’ módon^silányult e l ,  valamint száz más fontos és nagynemü tárgy , tudomány, 
e ré n y ; úgy a’ művészet is a’ köznép hite előtt, melly a’ milly mértékben nem képes 
érteni ’s felfogni egyfelől a’ művészet felsőbb jelentőségét, bensőbb érdem ét,  és 
szentebb hatáskörét, azon mértekben hiszi másfelől magát feljogosítottnak, vagy buta 
negéddel elmondani birálgató észrevételeit valamelly mű felett, vagy pöireszkedö 
fitymálással nézni le az t,  vagy egykedvüleg, közönbösen, mint valami haszontalan, 
semmit jelentő dolgot figyelemre sem méltatni.
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'S remélhetni-e jobb sorsot, virágosabb jövendőt a’ művészet számára, ha ma
gok azok, kik avatottjaiul tekintetnek, kiknek kötelességök volna azt művelni, 
ápolni, fejleszteni, kiktől várhatnók, hogy minden erejöket ’s buzgalmukat felajánland- 
ják nem annyira saját mint a’ művészet szentebb érdekében, hogy a’ dicsőség ko
szorúját nem ugyan saját homlokukra, de a’ haihatlan művészetére tűzzek, ha ezek 
is feledve feladatuk magasztosságát, ’s alacsony czéloknak hódolva, részint tudatlan
ság-, részint ihletlenségböl törpítik, elkorcsitják, aljasítjak a’ művészetnek egyéb- 
kint olly fölséges hatást eszközölhető szüleményit ? Vagy ha átcsempézve a’ művé
szet néhány külső foszlányát, de szellemének egy szikrájával sem hevítve fel puszta 
keblök üregét, olly silányságokat férczelnek vagy zagyváinak össze, miktől a’ ma- 
gasb igényűek utálattal vagy szánakozással fordulnak e l , a’ kevésbbé értők pedig 
semmit nem* találnak e’ kontárságokon, mi leiköket fölemelni, izlésöket nemesbítni, 
érzésöket érdekelni bírná ? ’S mit remélhetni jövőre, ha mindezek magokat művé
szeknek, napszámi munkájokat pedig miiszülemenyeknek nevezik ?

Igen, igy áll a’ dolog szépmüvészetink legtöbbjeivel; az ihletett, szellemes mű
vészek száma igen csekély, kik abban lelik gyönyörűket, ha egy müvet teremthet
nek, mellybe leikök lángját,  kedélyök mélységéi, képzelmök fényét belé lehelhetik, 
hogy azután hatása varázsival a’ mű a’ szemlélőben viszont lelki lángot gerjeszszen, 
kedélyt illessen, képzelmi fénysugárokat költsön. Igen, ezek száma igen csekély; ’s 
kik vannak is ,  többször apróságokra kénytelenek vesztegetni erejöket. Az elet 
eletet hajhász; a’ művészek közt is vannak , kik arra kénytelenek szánni éltöket, 
hogy megélhessenek, ritkán marad idejök, mit szellemibb mű alkotására szentelhet
nének ; s igy elhagyatva parlagon marad az ihlet-termények mezeje , melly kellő
leg müveltetve isteni gyümölcsöket érlelhetne; ritkán meritnek csak a’ lelkesedés 
égi forrásából, mellynek csodaereje egyedül emeli fel a’ teremtő lelket, és szen
tesíti az alkotottal. Mert ki áldozza ere jé t ,  idejét, kedvét, buzgalmát, ollyasmire, 
mit senki nem pártol, ’s mi mellett az éhenhalás is beköszönhetne a’ művész kü
szöbén? Ám viszont, ki pártoljon, gyámolitson ollymit, mit csak igen ritka művel, 
minek körében nem létesül olly m ű , melly a’ részvétet mennyei babaival ellenál!— 
hatlanul hidítólag igénylené?

Ez azon szomorú körforgás, mellyben eddigelé teng hazai művészetünk, ha 
mégis hazainak mondható, a’ mennyiben hazánk határain belől létezik; mert a’ 
hazai jellem és életerő vagy nem küzdötte még fel magat a’ magasabb művészet 
szent helyéig, vagy a’ magasabb körű művészet nem gyözé még meg önhittségét olly 
szerencsésen, hogy alkalmas ’s elég széles kaput nyitna a ’ valódi honi elemnek illő 
mértékbeni befogadására.

Érintem ezúttal csupán a1 szépmüvészetek azon kettejét,  mellyekkel legtöbb
ször 's legkönnyebben találkozunk az életben , ’s ez : hangászat és festészet. — Alit 
tapasztalunk ezek körében? A’ hangászat csapszéki csekélységekben, ’s házköri 
jellemtelenségekben nyilvánodik leginkább, ’s igy az illynemü zenéken gyönyörködő 
néptömeg ’s közép-, vagy hogy úgy mondjam, félközép osztály nem emelkedhetik a’ 
művészet tisztaságának öntudatara , sőt lebüvölve a’ megszokott hangoktul, mind
inkább hátrább hanyatlik a’ művészet fenséges lényegének fogalmától 's elsülyed
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műveletlen Ízlése posványiba. Csak gyér alkalom kínálkozik nemesebb, magashsZerii 
zenészeli élvezetre, — 's ezt is ki siet hallgatni? A’ nagy tömeg a' szellemi élvvet 
nem igen tud megbarátkozni. *S az illy nemesebb szellemű zenében van-e nemzeti 
elem, van-e honi érzelem? ’S ha nincs, mint ragadhatná meg a ’ hazai kebleket, 's  
mint buzdíthatná , mint lelkesíthetné föl a' szendergő honi tehetségeket utánzásra, 
vagy hasonlónak önálló eredeti alkotására? A’ nem nemzeti elem pedig, mellyel az. 
illy nagyobbszerü bár, de külföldi zene közelebb rokonságban , simább öszhang- 
zásban áll , hazai zeneművészetünket föl nem emelendi soha. Azon egykét valóban 
eredeti magyar zenemű — nem egyes apróságokrul de nagyobb müvekről szólok - — 
mellyel bírunk, még sokkal csekélyebb hatást gyakorolhata eddigelé egészben, hogy- 
sem átszivárogva a‘ nemzeti élet vérereibe, magának kitűnő állást, vagy csak alapot 
is biztosíthatna, — egyes részeiben pedig még sokkal ingatagabb, sokkal inkább libeg 
az idegen zeneiskolák szelleme kö z t ,  sőt az elkényeztetett ’s elszoktatott füleknek 
hízelegni akarván, sokkal többet kölcsönöz azon idegen szellemtől, hogysem a’ nem
zeti önalkotó erő kinyomásának tekintethetnék, — ’s igy hatása csak pillanatnyi, mu- 
lékony lehet.

A’ festészet—  oh fájdalmas igazság! — nagyobbrészt szinte napi kenyérke
resetre szenteli ecse t jé t , ’s kénytelen lévén a’ divatozó szokásnak hódolni, arczkép- 

-  festésre, képmásolásra vesztegeti erejét a’ lelkesebb i s ; mert ha magasabb ihletésé
nek szabad szárnyalástenged, részvétlenül tekintendi müvét a’ sokaság , ’s ő maga 
dideregve nézheti azt hitetlen szobájában. — A’ bálványozás ideje még nem múlt el, 
sőt naponként terjedez hatalma. Minden családnak, községnek van egy bálványa, 
egy tagja, kit különösen tisztel, ’s kinek képmását ez oknál fogva örökítni szeretné 
kebelében. E’ vágy maga is ,  igaz ,  művészeti vágyat rejt magában, a’ képmásolás 
maga is fölébreszti a’ tömegben a' művészet pártolását, — ’s igy a’ népsokaságra 
nézve e’ divatozás is mindenesetre dísztani nyereség, mert első lépésül szolgálhat a’ 
művészet felszentelt csarnokábai halolásra. De a" festészre nem ritkán valóságos mű
vészeti veszteség, hátralépés. Vannak ugyan arczok, mellyek másolásában költöíség 
vezérelheti az ecsetet; például kitűnő szép hölgyi arczok, mert a’ szépség a’ festé
szetnek vezéreszméje, vagy jeles férliak arczai, mellyekben jellem tü kröződ ik ,— ’s 

V  ezek méltó művészeti feladatul szolgálnak; de mióta minden semmitjelentö, érdek
telen sima, ’s hogy úgy mondjam sekélyes arcz vászoni dicsöittetésre áhítozik, azóta 
a’ festészetnek igen bajos a' feladata, ’s annal bajosabb, ’s a’ művészeti kifejlődésre 
annál veszélyesebb, minél többször csak a’ hasonlósági szolgai hűség, nem pedig 
életlehelö, szellemtükrözö, 's természetelevenilő művészies hűség tüzelik ki fökellé- 
kiil. Csak rá lehessen ismerni a’ képmás eredetijére, bármi durva is az ecset, bármi 
hamis a’ színezet, bármi költőieden a’ felfogás: a’ kép mégis dicséretet arat a’ 
többet nem é r tő ,  magasbat nem sejtő illetőktől, 's ha illy festésnek nem mondom 
művésze, hanem készítője gyöngefejü, hiú egy én , mi könnyen kábíthatja öt el ‘s 
tévesztheti bal útra az idétlen tömjénezés.

Tudom, hogy az arczfestő is életet fest, ‘s hogy ennélfogva az emberi arcz és 
alkat méltó tárgya a művésznek; tudom, hogy a ’ híres Van-Dyck is arczképeket 
festett. De valamint Van-Dycklól nem láttam még olly jellemtelen üres orczokaf, mi-
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nők a' mai képmás-özönben feltünedeznek : úgy az emberi arcz lemásolása is esak 
akkor méltó tá rg ja  a’ művészetnek, lia valóban élet ömlik el vonalmain, szellem vagy 
jellem ül kifejezése minden parányán. ’S igazat szólva, az arczfestészet, kirekesztöleg 
tekintve, ha semmi egyebbel nem foglalkozni k a' festész , puszta utánzássá silányul; 
az örökös utánzás pedig sírja a’ teremtő , alkató művészi szellemnek, — ’s önálló 
teremtő szellem nélkül nincs, nem lehet nagy festész, nem lehet művész.

Hol talál tehát menedéket művészete számára ezen korszellemi ellenmondások 
közt a’ festész ? Önálló eredeti müvekre szentelje-e erejét?  De a’ párto lás! Ez 
hiányzik, igaz. De sok tekintetben mégis kedvezőbb a’ festész helyzete, mint a' 
hangszerzőé. Ennek nagyobbszerü müvét mindig a" tömegre kell számitnia, ollyat kell 
szerzenie, mi a" nagy közönségnek, vagy legalább nagyobb részének tetszését ki
vívhatja, különben veszve van müvével. A1 festész ellenben, az emberek ezrei 
közt csak egy egyént találjon i s ,  kinek Ízlésével müve öszhangzik, fáradsága jutal
mát nyerheti. Es nem volnának-e nálunk olly egyének , kik hatalmas pártfogásuk
kal elősegíthetnék a’ törekvő művészt? Vannak kétségtelenül. De van-e azért hazai 
nagy festészünk? Van-e, ki történetünk kincsbányájában búvárkodnék, ’s napvilágra 
idézné a’ múlt homályok alakjait varázsecsetével ? Van-e hires hazánkfiától, Marko
lni hazai tájképünk? —  Ismét a’ szomorú körforgás —  nincs teremtő szellem, mert 
nincs pártolás ; nincs ez , mivel nincs amaz. —  ’S itt könnyebben segíthetnénk , mint 
a’ honi zenészetre nézve, itt nem kell kirekesztöleg honfiakra szorítkoznunk. A’ 
zenészetet csak honfi teheti hazaivá, mert ennek alapja az é rzés , ’s magyarul csak 
magyar érezhet. Ám a’ festészet inkább a’ képzelődés, a’ szemlélés mezején mozog, az 
érzés csak ritkán foly be az ecset vezérlésére. Hazai festészetünket, legalább tárgyi- 
lag , bizonyára külföldi egyen is sok szerencsével művelheti , emelheti , ide csak 
vizsgálás, tanulás szükséges. De buzdítni, pártolni kell mindenesetre ezt úgy ,  mint 
amazt; e’ nélkül senki sem szánja magát háladatlan munkára.

így állván szépmüvészetünk körül a’ dolog, hová forduljon az sükeresb pár- 
toltatás v ég e t t , mint hozzátok , lelkes honleányok ? Igen, hozzátok, kik magánylag 
is olly igen szeretitek müködésteket zenének , rajzolásnak, festésnek szentelni; hoz
zátok, kiknek lényét is már művészeti alappal ajándékozá meg a’ jöltevő természet. 
Minden mosolyotokban művészeti kellem tükröződik, minden pillantástok művészeti 
lelkességtől lobog, és egész valótokon művészeti dísz ömlik el,  —  ’s ti nem érez- 
nétek, hogy azért lehelé belétek isten e ’ müvészlángokat, miszerint azokat nem 
csak tenmagatokban ápoljátok, hanem mások buzdítására is éleszszétek ? Oh, igen, 
ti érzitek hivatástok nemes hatáskörét. Vegyétek pártolástokba a' szépmüvészeteket, 
’s hazai nyelvünket, művelődésünket hathatós és bájos segélyetekkel előmozdít
já to k ;  szenteljétek egy jóltevő szikráját angyali kebleteknek a’ művészetnek, és 
segítsétek elérnünk a’ nagy c zé l t : miszerint nemzeti zenészelünk, nemzeti festésze
tünk is legyen ! N e y.

7
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L I T E R A T U R  A.

Ő r a n g y a l ,  zsebkönyv 1844re. E’ zsebkönyv az idén folyamának második 
évét éli. írói közt több ismeretes és jóhangzásu név találtatik, ’s azon egyben némi 
elsőséggel bír első tekintetre az E m l é n y  felett ,  hogy benne kötött és kötetlen 
beszédű dolgozatok váltogatják egymást; semmi más tekintetben azonban nem akarjuk 
a’ kettőt összehasonlítni.

A’ prózai munkák elsejét ,Rozalba4 czímii történeti beszély teszi C s á s z á r  
F e r e n c z t ő l ,  a’ velenczei köztársaság virágzó korszakából. SoranzoBertalan velenczei 
nemesnek egy leánya van: Rozalba, atyja fenhéjázó gőgjében nem osztozó, sőt annak 
kényszerítni akaró parancsa ellenére egy szegényebb sorsú 's kisebb nevű ifjút forrón 
szerető. S  e’ szerelemnek, melly oltár előtt éri boldog czéljáf, miután az atya ’sRozal-  
bának a’ gátolásban segélyt nyújtó nagy nénje meghaltak, a' fiatal pár közt némeily 
keserű küzdelmek után hű megőrzése teszi főtartalmát az érdekes beszélynek, 
mellynek dicséretre méltó érdemeiül a’ folyékony, valódi elbeszélői nyelvet, a' virányos 
és könnyű előadást ’s azon szép föstéseket hozhatjuk fel, miket a' szerző az olaszhoní 
tájakról tárgyavatott kézzel gyakor ízben ad. — Második prózai dolgozat: ,Esther4 
szent-történeti novella Má r k t ó l ,  mellyben ama szenttörléneti beszély, mellyet az 
ó testamentomban , ,Eszter könyve44 czím alatt olvasunk, hű utánzással van előadva, 
néhol nagyon is hűvel ’s a’ szentkönyvi szövegnek több sorig terjedő megtartásával; 
— ezt annyiban nem helyeselhetjük, minthogy épen azon helyeken, hol a’ szerző az 
illy lekötő bilincsből kibontakozik 's szabadabb folyamot enged az önleikéből folyó 
eszmeárnak, épen olly helyeken találjuk e’ beszélyt legérdekesebbnek, hol azt komoly 
valódias előadás, lelkes felfogás kedvesíti. — ,Az árva leány4 K ö r m ö c z y  Im ré tő l .  
Szerencsétlen apologia, melly az ügy iránt, mellyet védni, ajánlani, emelni akar, nem 
igen örvendetes sajnálkozást gerjeszt bennünk; illy irányú dolgozatok fölvétele e’ 
zsebkönyvbe nem nagy mértékben fogja jövendőre a’ szilárdabb gondolkozásu írókat 
buzdítani, kik minden erkö lcsi , általánosan jó ’s hasznos iránynak buzgón készek 
pártolására bizonyosan, de kik épen ennél fogva hajlandók lehetnének az olly vállalat
hoz járulástól, melly egyes castok és felekezetek érdekében emel olly tolakodón 
dicsérgetö szót, visszavonulni. — Ennyit tisztelettel a’ szerkesztőnek figyelmeztetésül. 
Mi a’ szerzőt illeti, vegye szíves javaslatunkat, ha t. i. csakugyan szándéka, ezentúl is 
egyes osztályok melletti szavalatokkal lépni föl honunk azon ,gyöngéd hölgyei4 előtt, 
kiknek e’ zsebkönyv szentelve van , az illy kirívó magasztalásokat, ha beszélykép 
szándékozik előadni, éldelhetöbb alakba önteni, hogy legalább azoknak, kiket a’ 
tömjénzés illet, legyenek megemészthető olvasmányai: mert beszélyben te ttekés cselek
mények után ébreszthetünk é rd ek e t , vonzalmat az ajánlani szándéklott egyes ember 
vagy egész osztály iránt,  nem pedig minden harmadik lapon előforduló illyféle 
kesernyés felkiáltásokkal: , lássátok, mi és a' mi embereink illyen jók vagyunk — így 
meg így ;  ’s ti mégis — igy meg ig y !4 — ,Salamon4 V a s  An d o r l u l .  Egy szakaszt 
ad Dávid és Salamon életéből azon idöbül, midőn amaz ellen fia, Adonia, pártot ütött,
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Salamon trónra léptéig . . . Minthogy azonban ref. a’ szerzővel olly igen-igen közel 
rokonságban van, mint csak valaki önmagával lehet, ’s önmagát álnév alatt sem megróni, 
— a’ mire nem igen van példa — sem megdicsérni — a' mire igen is \an  példa — 
nem akarja, legyen szabad hallgatnunk ezen különben is gyönge dolgozatrul. — ,A’ 
harangszó ’s a' megtérés4 N e y  F e r e n c  ztöl. A’ derék szerző, ki — mint munkáiból 
kitetszik — azokban a’ gondolatot teszi uralkodóvá , irányra *s meghatárzott öntuda
tossággal dolgozik, jelen beszélyében egy kis történetkét a d , mellyben egy gyermek 
háromszor köszöni élete megmentését a’ harang megkondulásának, ’s ez által a’ 
harangszó kiirthatlan hatásúvá leszen rája nézve. A’ beszély mutatás mellett oktatásul 
is van irva, ’s a’ gondos kivitelért a’ szerző dicséretünket érdemli. . .  Az ,árva leány, 
szerzőjének különösen ajánljuk jelen dolgozat figyelmes áttekintését, mert látni fogja 
belőle, miként lehet egyes vallásfelekezet egyik vagy másik doctrináját költői képben 
ajánlatossá tenni akarni, a’ nélkül, hogy a’ szerző mint proselytarius tűnjék fel. — 
V e r s e k  nagyobb számmal vannak az Őrangyalban, következő nevek a la t t : B  r u j m a n 
S o m a ,  C s a j á g h y  S á n d o r ,  C s á s z á r  F e r e n c z ,  H a l á s z y  J ó z s e f ,  J á m -  
b o f  P á l ,  K ö n i g m a j e F  K á r o l y ,  S u j á n s z k y  A n t a l ,  S z a b ó  I mr e ,  
S z e l e s t e y  L á s z l ó  és T á r k á n  yi  B é l a .  ’S e’nevek már magok mutatják, mellyek- 
kel összekötve lehessen az olvasónak jót, szépet reménylenie. Bevezetésül C s á s z á r  
F e r e n c z  szép nyelvű *s ájtatos hangzatu sonettje áll: „A z  Őrangyalhoz.“  Aem 
hagyhatjuk azonban említetlenül K l o p f s t o c k  ,Messiást első énekét, melly e’ zseb
könyvet befejezi, a’ derék T á r k a n  y i  B é l a  lelkes fordítása után. E ’ közlemény a’ 
zsebkönyv fő díszéül tündöklik , 's a’ szerkesztőnek csak méltányló köszönetét kell 
mondanunk, hogy a’ classical becsű mű jeles fordításával megismertete bennünket. — 
Képek szinte tarkítják az ,Orangyal‘t ;  de ugv látszik, ezek i s ,  mint az Emlenyéi 
külföldrül behurczolt dolgozatok, mit sajnálattal kell megjegyeznünk. d — w.

O r s z á g g y ű l é s i  A l m a n a c h .  Kiadja és szerkeszti Yachotfalvai Vachot 
Imre. I-sö kötet. Az alsótáblai terem kőbe metszett alaprajzával. Pest, 1S43. Nyom. 
Trattner-Károlyi betűivel. Uri-utcza 4 5 3 .

Mint látjátok, szép olvasóink , Almanach-irodalmunk a’ mult 1 8 4 3-ban ,  számra 
legalább, épen nem volt meddő. Az „Emlény44 és , , Őrangyal44 után jött az „Ország
gyűlési Almanach'4, ’s ezt a’ „Szivárvány44 követte , melly szinte Album-alakban je 
lent meg a’ folyó január első napjában, ‘s mellyről jövő számaink valamellyikében 
szinte fogunk néhány ismertető szót szólni Vájjon béltartalomra nézve megfelelneb-e 
e’ zsebkönyvek a’ várakozásnak, ’s azon igényeknek, mellyek nyelvünk mai állásában 
méltán támadhatnak szép kebleitekben ? azt ismertető-bírálatunk mutassa meg külön 
mindegyiknél.

Az „Országgyűlési Almanach“  eszméje igen szép. Hol a’ honatyák gyülekeze
tének működése annyira elfoglalja az elméket, mint nálunk: igen helyes gondolat 
volt annak ismertetését olly alakba fűzni , mellyból alkotmányos hazánk hölgyei is, 
unalmasság nélkül, szerezhessenek magoknak okulást. Ez eszme azonban az Ország- 
gyülési-Almanach kiadó-szerkesztőjét azon czélra vezette e rede t i leg , hogy „irodal
munk szétágazó folyamát a’ nemzetileg nagyszerű r o s z á g g y ü l é s i  plet forrásából 
öszpontositva indítsa m eg , ’s ide vezérelje vissza.“  E’ czél, ha jól értem ezen „v e -

7 *
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zerszói“ szavakat, ollyan , hogy ismertető azt illy almanachok állal elérhetőnek nem 
tartja: mert mikép lehes-en i r o d a l m u n k  s z é t á g a z ó  f o l y a m á t  az ország
gyűlés forrásából ö s z p o n t o s i t v a  egy almanacliocskában megindít™, 's ezen 
szétágozó folyamat oda ismét visszavezetni ? azt ismertető megfogni nem tudja. Ho
gyan absorbeálhatna az országgyűlés minden más irodalmi hatást, hogyan öszpontosít- 
liatna minden irodalmi szétágazó munkálkodást egypár országgyűlési almanach ? Ez 
eszmezavar, melly világosan mutatja, mikép a’ tisztelt kiadó-szerkesztő a’ czélra 
nézve nem volt magával tisztában; avagy ismertető nem érti fenidézett szavait; ’s 
akkor bocsánat szükkorlátu felfogási tehetségének. Ha pedig akadnának többen, kik 
e’ tekintetben ismertetővel osztoznának: kívánatos volna, hogy a’ t. kiadó-szer
kesztő ur czélja iránt jövőre világosban és határozottabban nyilatkozzék.

A’ , ,vezérszó“  hat lapon kiáradva ezt mondja: , ,E ’ könyvet én a 'balhallan 
Kölcsey árnyékának szentelem, ki a’ magasb , nemesb magyar müszónoklat megala
pítója ’s a’ nemzeti, hazafi™ elemű magyar költészet egyik leghatalmasb fölemelöje 
volt ;  miért is ö leginkább, sőt egyedül az, kinek ezen almanach szenteltessék.“  Va
lamint e’ föeszmében a’ kiadó-szerkesztőnek tökéletes igaza v a n : úgy kétségtelen 
másrészről az i s , miszerint a’ sok ismétlés, szóhalmaz, dagályos kifejezések, mellyek 
e’ vezérszót elözönlik , igen gyöngítik annak érdem ét, ’s mutatják : miképen ö még 
nem igen tud rövidhatározottan (concise) írni.

A’ vezérszót , ,néhány alsótáblai szónokunk jellemrajza“  követi ; kezdve az 
alsó táblai elnökön, királyi személynök S z e r e n c s y  Istvánon; ’s a’ következők 
B e ö t h y  Ödönt, B e z e r é d y  Is tván t,  K l a u z á l  Gábort,  P a l ó c z y  Lászlót, 
S z e m  e r e  Bertalant,  S z e n t k i r á l y i  Móriczot, Zs e d é n y  i Eduardot illetik, 
a’ kiadó-szerkesztő tollából. E’ rajzok érdekesek , ’s mennyire ismertető e’ férfiakat 
ismeri, többnyire sükerűltek is, és mi legfőbb, meglehetősen részrehajlatlanul rajzol- 
vák ; úgy látszik azonban , hogy B e ö t h y  Ödön különös kedvencze Írónak: mert 
rajza legkiterjedtebb. Azonban illy tárgyaknál majdnem lehetlen írónak saját egyéni
ségét megtagadni; de mégis találhatott volna legalább K l a u z á l  és S z e n t k i r á l y i  
Móriczra nézve több szép eszmét, több nemes jellemvonást, mit e’ férfiakat illető raj
zába foglalhatott volna.

, ,Nemzetiségünk és szlávság‘‘ felirat alatt ,  a’ derék Szemere Bertalantól közöl- 
tetik egy töredék, e’ jelszóval: ,.Ucalegon ardet “  Szemerét ismerik szép olvasóink, 
azért felesleges volna e’ töredékéről bővebben szólani. Szent tűz folyja át minden 
szavát, nemes lelkesedés leng minden sora felett. Értekezésének czélja-megmutatni: 
roilly közel a - végveszély, melly nemzetiségünket ’s vele országos állásunkat fenye
geti ;  mit egyébiránt ismertető kissé túlzottnak talál. Eszméi nem épen újak, de uj 
azok összefüzése , okoskodásának menete, ’s újak kivált némelly hasonlításai a’ törté
netekből. Szerző általában diplomaticaiságot akar nyelvünknek; ’s hogy ezt elérhesse 
bárom föllétet akar teljesittetni; a) a’ kormány őszinte’s buzgó közremunkálatát min
denek fölött; b)  a’ magyar akadémia pénzalapjának egy millió p.fttali szaporítását, 
hogy minden rendes tagja becsületesen fizettetvén, teljes erejökkel a’ nyelv mivelé- 
sére adhassák magokat ; és c) egy nagy nemzeti egyesület alakulását önkénytes 
ajánlás utján begyülendö legalább egy millió p. ft. tökével, melly középpontjáról
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Pestről, 's megyei fiókegyesületei állal iskolamestereket jutalmazzon a* segéd-könyve
ket terjessze; ’s a't. Ismertető tökéletesen kezet fog a’ lelkes Íróval, és mélyen fáj
lalja, hogy reményében, miszerint ennyit csak teend e ’ nemzet, nem osztozhatik. A' 
föltételekből, mint láthatták szép olvasóim, nem feledte ugyan ki egészen az oktatást 
sem; de kifeledte elöleges szavaiból az t ,  hogy diplomaticai tökéletes és szilárd ál
lasra nemzeti nyelvünk csak úgy julhatand e l , ha az mindenekelőtt 's haladéktalanul 
honszerte iskolai nyelvvé is tétetik!

„A  political szónoklatról Magyar-, Franczia- és Angolországban44 czím alatt ér
dekes töredék közöltetik I r i n y i  J ó z s e f  sajtó alá kerülendő ime munkájából: 

Német-, franczia- és angolországi úti jegyzetek 44 — E’ lapok köre nem engedi, 
hogy — mint ismertető óhajtaná — ezen töredékről bővebben szólhasson. Röviden: 
ajánlja azt, kivált ifjainknak, kik szónokságra akarják magokat képezni, ’s ajánlja kü
lönösen az országgyűlési ifjúságnak, okuljanak szerző alapos észrevételein. Irinyi nem 
utazott hiába, azt jelen töredéke is bizonyítja; adja isten, sokan találkozzanak fiata
labb polgártársaink közöl, kik példáját illy szép sükerrel kövessék Megjegyzései 
közöl csak egyre volna ismertetőnek észrevétele; arra t. i. hogy Pestmegye tanács
kozási rendszere épen nem áll oily magasan a’ vidéki megyék rendszere felett, mint 
szerző azt velünk elhitetni akarná ; a’ különbség mindössze is csak az, hogy a' közép
ponti megyében kissé több capacitas van, mint vidéken, ’s ezen capacitások aztán igen 
természetesen okozzák a z t ,  hogy itt legalább némi színe mutatkozik a’ tanácskozás
nak, melly másutt valóságos terra incognita. Mit a’ sajtóra nézve mond, szent igazság, 
’s ismertető szereti, hogy azokat elmondhatta. Felette nagy kár, hogy illy szép, talpra esett 
eszmék, mint millyeket I r i n y i  ur e’ czikkében elmond, olly igenigen pongyola nyelven 
adatnak elő,melly olvasásukat, legalább ismertetőre nézve,kissé kelleinetlcníté. Ifjú író
nak, ki olly szép ismeretekkel van felruházva, mint Irinyi József, nem kerülend külö
nös nagy fáradságba előadási nyelvét kellemesbbé tenni. Ezt azért bátor neki ismertető 
ajánlani, mert sokat tesz az alak. Szép forma alatt kevésbbé érdekes tartalom is él
vezhető: mig megfordítva , a’ legjelesh dolgok is sokat vesztenek, ha csínnélküli 
alakban terjesztetnek olvasó, vagy hallgató elébe.

,,Eszmelobbok egy politicus ördög naplójából,44 közölve a' kiadó-szerkesztötül. 
Ez eszmelobbok I. része az adóval foglalkozik, ’s a’ szikrák humor akarnának lenni, 
’s azok is ,  csakhogy többnyire igenis sustorgók —  mert vizesek! 11. részök: , m in 
denféle magyar dolgok zagyvaléka4, —  le tt .  . A’ III rész: , ,országgyűlési naplóm
ból44 felirattal, szinte witzeket akart adni. Egy talán nem rósz: , , Mennyi R e n d  van 
a’ magyar országgyűlésen 's még sincs r e n d ! 44 sóhajt fel a’ napló-iró; ’s ebben 
igaza van.

E’ mulattatni akaró silányságok után jön egyik legérdekesb czikke az almanach
nak. ,,A’ sárospataki országgyűlés 1 7 0 8 -b an ,44 Jászay Páltól; kedves, tanulságos his
tóriai közlemény. Sajnálja ismertető, hogy hely szűke miatt hosszasban nem szólhat 
e’ czikkről; de ajánlani azt minden honfiúi érzelmű magyarnak , kötelességéül tartja

, ,Egy kép előtt,44 bihari követ B e ö t h y  Ödön magasztalására vonatkozó ábrán
dozása L . . . .  ynak ; a’ szóáradatban alig úszkál egykét eszmécske. Illy üres magasz- 
talgatásokat alig köszön meg a" kép derék eredetije.
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Szemere Bertalannak követté lett e l(?!)választatásakor tartott közgyűlési be
széde“ ; egyik szebb adománya ez almanachnak; 's noha ismertető nem egészen osz
tozik szónok szavaiban : mint igen kedves olvasmányt meri a’ czikket ajánlani megyei 
ifjúságunknak.

Mindezeket követi : „Az alsótáblai terem.“  I. „Általános ismertetése,“  's II. 
alatt a’ követek termének elrendezése utáni általtekintése könyomatu ra jzza l, ’s e’ 
rajz’ magyarázatával, mellyböl mindazokat, kik e’ teremben ü l é s s e l  bírnak, névsze- 
rint ismerhetjük meg. Becses adomány ez a’ könyvhez, m^lly nélkül az lényeges hiányt 
fogott tapasztaltaim, 's kedves is, kivált azokra nézve, luk bármelly tekintetnél fogva 
Pozsonyban országgyűlés alatt személyesen meg nem jelenhetnek.

Eddig tart az Almanach I. része, melly political és történeti czikkelyekböl áll, 's 
pedig, mint az előrebocsátottakból láthatók, jobbadán jeles, élvezhető fartalmuakból.

Lássuk a' II. részt, melly beszélyeket's hazafiúi verskölteményeket foglal magában.
Első ezek között: , ,A ’ nöTtebel boszúja,“  beszély Kovács Páltól. E ’ név elég 

arra, hogy müve érdeket gerjeszszen , 's kivánatot az olvasásra mindenkiben, ki ez al
manachot kezébe veszi. Lássuk meséjét: Bachman órás leányának Lórinak a’ gazdag, 
nemes Ke«:yendy csalad utolsó csemetéje Ladár , mint 19 éves jogtanuló, örök sze
relmet esküszik ; a’ derek polgárleány forró, tiszta szerelmében, atyja megkeseritésé- 
vel, Ladár miatt lemond Ulrik ,  a’ becsületes polgárlegény kezéről. Ladár iskoláit vé
gezve, odahagyja Lórit, hazatérve I loky alispánhoz jut joggyakorlatra, 's annak kö
vetté választandásáhan hévvel dolgozik. Uj állása , political viták közti elfoglaltsága 
feledtetik vele Lórit, 's Szerafmnal, az alispán leányával összekel. Házassági élete nem 
boldog: öt a'szerelemféltés fúriái zakla tják , mellyek bizonyos Csermeli huszárkapi
tánynak neje körüli udvarlásai által felkorbácsoltatva, végre szakadást okoznak közte 
's neje között, kit egy szörnyű éjen n agától tova üz. A’ két leányka közöl, kik Ladár 
házasságának gyümölcse, a’ kisebbik. Róza, az anyát követi, a’ nagyobbik, I lka . apjá
nál marad. Több év foly le ; ők egymástól elválasztva élnek — szeretett gyermekének 
mindegyik. A' leánykák növekedvén, az * * * i  kolostorba küldetnek további kiképez- 
tetésök tekintetéből, hol a’ n é lk ü l , hogy vérségöket tudnák, egymáshoz rokonszenv- 
vel hajolnak A’ kolostorban mater Leona vezeti nevelésöket. Egyszerre levelet kap 
apa is, anya is ,  hogy gyermeke roszul van. Sietnek mindketten a’ kolostorba, ’s a' 
zárda beszélő-termében találkoznak, egymásra egyelőre nem ismerve. Jő mater Leo
na , 's a’ rostélyzaton át tudtokra adja, hogy a’ két leány közül egyik meghalt. A' 
lesújtó hírre, a’ férj és nő ismét egyesülnek, hogy a’ közös csapást a’ még fenmaradó egy 
magzat birtokában könnyebben viselhessék. Fölmennek a’ zárda emeletébe; de ott 
halotti ágy helyett o ltárt látnak, mellynek zsámolyáról két ép angyalka száll feléjök.— 
Leona — Bachman Lóri — boszút állt! 's a’ féijt és nőt egyesítve távozott; előbb 
azonban csomó levelet nyújtott át hadárnak, mellyek olvasása eloszlassa Ladár bizal
matlanságát szeplőtlen erkölcsű neje iránt. E ’ levelekből azonban , azon kívül, hogy 
Szerafinnak teljes ártatlanságáról megnyugtatást lelünk, egy újabb —  testvérboszú 
nyomára is jutunk. Értesülünk ugyanis a r r ó l , hogy Lóri testvére — Csermeli kapi
tány — , ki nővérének Ladár általi megcsalatását nehezen vette, az által akarta magát 
hadáron megbo zúlni, hogy Szeraíinnali házasságát boldogtalanná tegye ; mi a 'levelek-
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bői kitűnő csellel sükerűlt is neki Ö t. i. egy barátja által besugatá a’ féltékeny La- 
dárnak, miképen Csertneli Szeralin előtt nem közönyös udvarló; e’ bizalmas közlés 
arra birá Ladárt, hogy távozást színlelve, éjjel visszatérjen nejéhez, azt szerelmesivel 
meglependő. Aermeli hadár lakának folyosójába vonul, ’s midőn a’ féltő férj a’ lak be
zárt kapuján bejő, ö köpenyébe burkoltan kisurran,' ’s erre következik azon szörnyű 
éj, mellyen Ladár nejét házából elűzi. —  Ez rövid vázlata a’ beszélynek , mellyet —  
ha az ártatlan Szerafin több évi, bizony nem eléggé motivált szenvedéseit kivesszük — 
általában kedves és jól keresztülvitt jellemek tesznek érdekessé. Szerző a’ bonyolításra 
nem igen ügyelt, sőt gyakran előre elárulja a’ következést, azonban ez mit sem von le 
érdeméből az egésznek, mellyet ismertető szerencsésen festett életrajznak hisz nevez
hetni, mellyböl sok fiatal leányka okulhat, mint nehigyjen fiatal szerelmese esküjének ; 
sok ifjú férj tanulhat, mint ne hagyja magát elkapatni a’ féltés vak szenvedélyétől !

A’ , , szerelem és dictalura“  vig beszélyke akart volna lenni, szorosan az ország
gyűlési e leiből; azonban nyomoru bohósággá silányult, mellyen bízvást keresztül la
pozhat a‘ szép oivasónö, a’ nélkül, hogy legkevesbet vesztene.

Végül versezetek következnek B u r i á n  Imrétől, T á r k á n y i  Béla, B á n f y  
Gyula, H a i á s z y József, V a c k o t  Sándor, E r d é l y i ,  S z ű c s  Dani, U r  h á z  y, 
H r a b o v s / .  k y  Zsigmond, L i s z n y a y —  ’s kB legel öl kelle ismertetőnek említnie: 
G a r  a y tói. — Mind hazafiúi tárgyuak,’s ez egyetlen érdemök, ha Garay , ,Ország- 
gyűlési szózatát“  kivesszük, mellynek mind lelkes eszméi, mind népszerües öntése te 
kintetéből maradandóságot mer ismertető jósolni. Csak a’ mérték tisztaságára ügyelne 
kissé jobban Garay ! Hanem ezen formárai nem ügyelés hibája közös minden még je -  
lesb dalnokainkkal is.

A’ könyv külső czíme nem felel meg a’ várakozásnak, ’s ismertető reméli, hogy 
a t. kiadó-szerkesztő a' II. kötetben arra is nagyobb figyelemmel lesz  ̂ kivált 2 fr. 
20  p.kr. ár mellett, mellyel — talán nem is díjazott —  dolgozatokbul, valami szeb
bet lehetett volna ezúttal is nyújtani. w

Z E N É S Z E T I  F I G Y E L ME Z Ö .

Valamelly régi könyvben olvastam: hogy a’ világ se nem jár, se nem áll, hanem 
postalovakon száguld. Mi csuda tehát ha a’ száguldozó 's postalovaktól ragadott világ 
koronkénti bálványai felkarolásában is száguld, nyargal, versenyt fut, ’s ép ezen bál
ványok csodálatában annyiszor’s néha olly igen elragadtatik, miszerint csak akkor 
veszi észre, milly nagy kár volt a’ sebészt a’ hűtő jéggel otthon feledni, midőn már 
orra bukott, ’s homlokát bezúzta.

Korunk egyik bálványa a’ zene ; de ennek állása igen sikamlós és ingatag, mivel 
csak egy más, pedig vajmi leder bálványnak, a' divatnak kegyeltjeként jutott fel a’ 
polezra. Annál nagyobb figyelmet , ’s tán szinte egy kis tömjénkét is érdemel olly 
zene ,  melly hasznára akarván fordítni történetes felülkerülését, olly határozott , s
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mondhatnám férfias szándékkal lep fel ,  hogy magát azon kor-bálványt, mellynekQ o
pártfogásából engedtetett neki zászlót lobogtatni , a’ divatot, művelje, nemesítse, 's 
mintegy lekcnyerezze lassanként. Hja, a’ zenének igazsága van, jól tudván, hogy a' 
divat, akármennyiszer fordítson is köpenyt, mindig divat, mindig bálvány marad, csak 
azon különbséggel, hogy ma criszpinben, holnap bornuszban jár, ma szűk, holnap bő 
ujjakban negédkedik, ma ti tur-sal, holnap arszlánserénynyel büszkélkedik, ma szivar- 
illatot, holnap pipafüstöt visz a’ salonokba; erre csak egy jelszó kell, — ’s e’ jelszó : 
Paris. Igen, ’s a’ divat mindig fog divatozni; — de zene ,  festészet, emlékkórság, 
egyleli szellem , vagy virágdüh , billikomozás , Zrinyidolmán és sallangos szóczifrak 
lesznek-e a’ boldogítottak, miket e’ vagy ama városban , e’ vagy ama megyében, e’ 
vagy amaz országban fog időnként a’ divat tündeszeszélyével divatoztatni ?

Újságot mondok-e szép nagyságtoknak, ha azt mondom, hogy van időszak, 
mikor az unaiom is divatos? Igaz ugyan, ez vajmi kelletlen divat, de néha épen ez 
kapatja lábra valamellyik, zugban lnisorigó, árva bálványkát! néha épen az unalom 
szerez csak keletet a 'zenének is. Miért legroszabb idő zenészed előadásokra, az úgy
nevezett — 's gyakran igen balul nevezett — hangversenyekre a’ farsang? Velötlen 
kérdés ! Mert akkor van elég más, mivel mulatni; például táncz , — és táucz, és — 
ismét tán cz ! Értem , értem. Lám a’ divat akkor is Ilii marad versenyzési kedvéhez, 
csakhogy a' zeneversenygést lábversenyekre változtatja; 's ezt nem épen helytelenül 
cselekszi, —  mert inkább tűr a’ szem kacskaringós lábficzamitást, mint a’ fül boszantóCT-
hangíiczamodást.

A’ versenyzés szép maradványa a'lovagias kornak; ám néha nagyon is emlékeztet 
a’ puicim llo—k o r ra , midőn a ’ jobbat nem ismerő nezöség jókat kaczagolt,  — ha a’ 
sodronybábok egymást jól elpáholták. Noha igen fonák magában a' hangversenynek 
elnevezése a’ szerint, mint most divatoznak illy előadások, — mert hiszen nem azért 
lepnek elő a’ hangászok, hogy versenyezzenek, hanem mindegyik már előre számit a’ 
tapsviharra, — mégis némi tekintetben nem épen alaptalan e’ név: minthogy ujabbkori 
szerzeményekben valóban úgy üzik-kergetik egymást a 'hangok, mintha egymást nyakon 
akarnák ragadni. Rósz néven vehetni-e tehát a’ magasb irányú zenének, ha a’ 
megszokott — divatozó — c/imezet alatt a’ hallgatók fülébe, 's onnan talán — 
legalább némellyeknek — leikébe is akar lopódzni ? Illy komolyabb, tartalmasb 
zeneelöadásról akarok most nagyságtok előtt egy pár ismertető szót e jteni, — 's ez 
a ’ pesti hangászegyesület e’ tel folytábaní második müelőadása, melly decemb 2 6-án  
tartatott a’ városi nagy redutteremben.

Engedjék szép kegyes olvasónök, hogy közbevetöleg pár szót intézhessek e' 
lapok kiadó szerkesztőjéhez is. Barátom Ádolf! ezer szerencséd, hogy elhagytad 
„Életképeid“  mellől a’ „m agyar“  nevet; mert most nem is Írhatnék e’ miielöadásról, 
képzelheted, milly iszonyú érdekveszteséggel! Mert vannak emberek, kiknek nyelvén 
's néha tollán is csak úgy ,gemzseg‘ akarám mondani hemzseg a' ,szóhoz/ tapadó 
elvszigornak ezer meg ezer változata , miszerint azt eleinek sem akarják elismerni, 
mire a’ mellékelt szóbul nem önthetnek becsületes mártalékot. Ped ig ,  csekély igény
telen véleményem szerint — ezt már szokás igy mondani, ’s az is mondja, ki vajmi 
sokat igenyel szavával 's véleményét mindennek inkább , mint csekélynek tartja —
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véleményem szerint tehát nem csupán az festi az életet, ki egy csárdái bunkós-hotozás^, 
's tan melléje egy kis bitófat is, vagy saloni bókok miriadjait ’s kengyelfutói ’s agará- 
szati tarkaságokat vet papírjára, hanem az is ,  ki például egy fát híven rajzi I, mert a' 
fa is él, egy kebel titkos sugalmait feltárja, mert a‘kebel él, egyén vagy nemzet sóvár 
vágyait tolmácsolja, mert a' vágyak is élnek, — főleg nálunk magyaroknál! s végül 
az is életet fest, ki például zenéről í r ,  mert a’ zene nemcsak élet, de sőt az életnek 
potencirozolt kifejezése. Az élő lények ’s élő tárgyak milliói közt pedig van számos 
ollyan, meliyeknek életjellemök olly átalános, hogy valamint franczia, vagy német, 
vagy spanyol, úgy magyar életképek sorozatába is bele illik.

Hanem tehát visszatéröleg a’ kijelelt tárgyra, ama meliékszó-szigorhoz tapadók 
szerint most a",magyar1 életképekbe nem írhatnék e" zeneelöadásról, mert — hinnék-e 
szép nagyságtok? — a' magyar haza fővárosában a‘ hangászegyesület ezen müelöadásu 
olly tökéletes német életképi phisiognomiát viselt, hogy az embernek szinte a’ szive 
fáj ’S ez igen egyszerű okon alapszik; először, mert ama híres hangszerzök, kiknek 
müvei előadattak, nem magyarok, hanem németek; másodszor, mert épen ez okbu 
a’ müvek szelleme is német; harmadszor, mert az előadók nagyobb részének szelleme 
szinte német, mert — mert — mert ’stb. De vegyük ezeket sorjában. A’ hangász
egyesület mindenesetre igen helyesen cselekszi, hogy a' magasb irányú, komolyabb 
lartalmu zene megkedveltetésére munkál a’ nagy közönségnél, s e’ czélra classicus 
műveket választ; de tehet-e ö arról : hogy illy classicus müveket a’ magyar hangköl
tészet mezején még nem talál? 'S  ebből az volna a’ tanúság, hogy törekedjenek 
magyar hangszerzöink is minél jobb, minél nagyobbszerü, minél lélekemelőbb müveket
alkotni. Mert valamint B e e t h o v e n n e k  az alkalommal előadott nagyszerű C mollsz . —
symphoniája egyes gondolatában figyelmes taglalás után megannyi egyszerű, becsületes 
német népjellemü danatöredekekre, sőt néhol valóságos tenyeres-talpas falusi, mezei, 
népünnepélyi zeneforgacsokra ismerünk, csakhogy ö azokat végtelenül nemesítve, 
magasztosítva fogja fel ,  osztja el a1 legillöbb hangszerek köz t,  szövi szerzeményébe, 
sőt mintegy belölök szövi ki ’s teremti elő halhatatlan müvének Ielketigéző bámulatos 
költészetét: szintúgy lehetne sajátságos és eredeti,  erőteljes, férfiasán méla, ’s 
búskomolyan hősies, nyiltszivüleg érzékeny, ’s egyszerűn kedélyes nemzeti magyar 
danáink hangvirágiból, ’s bensőleg jellemzetes magyar szellemű újabb zenegondola- 
tokbul akármi nagyszerű, magasztos, dicső szerzeményt alkotni. Ezen állítás önkényt 
megezáfolja ama szűkkeblű kétkedők ellenvetéseit: hogy sajátlagos magyar szellemű 
magasb zenészetet,  ’s úgynevezett magyar zeneiskolát teremteni lehet lejn. Ezen bölcs 
urak, kik a gánesolást igen kényelmesnek tartják, mig a’háttérben készre támaszkod
hatnak, de önállólag gondolkozni, magyar szellemben pedig épen nem bírnak, többnyire 
azzal motiválják ezen állítólagos lehetlenséget: mivél már van olasz, franczia, német 
zeneiskola! Hiszen ezek is egymásmelleit s egymásután fejlettek, saját nemzeti 

jelleinalapon; ’s a’ régibb olaszok ugyan megmosolyogták volna a’ német zeneiskoláról 
álmodozót. Lehet, igenis, lehet önálló magyar zenészét i s ;  de azt egykét népdallal, 
egykét daljátékkal, egy két körtánczczal elő nem teremtjük; itt bensőleg működő, 
kiható, nemesbítö, ’s öszhangzólag alkotó szellem kívántatik; igenis lehet magyar
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zenészét; de feledéin, hogy magyar Beethovennek, Mozartnak még csak születni kelle. 
’S ezzel érintem egyszersmind a’ hangmüvek német szelleme ügyét is.

De másként áll a" dolog az előadandó müvekkel kapcsolatos dalok vagy karénekek 
nyelvével. A’ nagy ábrányt, melly másodikul adatott elő kardalkiséreltel, szinte 
B e e t h o v e n  i r t a,  ’s igy természetesen a’ nyelv is német. De már ezt nem olly 
helyesen cselekszi a‘ hangászegyesülej, mint első tekintetre látszanék Mert noha csak 
sajnálhatjuk, hogy közlünk még nem támadt Beethoven, ki például illy kardalos kiséretü 
nagyszerű magyar müvet teremtett volna, s noha a' zeneizlés művelése, ’s hogy úgy 
mondjam , a’ kebelnek illy magasb művek fogékonyitására mulhatlanul szükséges illy 
zenéknek is előadása, már csak azért is , hogy a’ köztünk netalán keletkezendő fiata 
tehetségek méltó példányképek után indulhassanak: van mégis egy mód, melly illy — 
nyelvtekintetbeni — kirívóságokat szelídíthet : a’ kardalos kiséret s z a v a i t  
átfordíthatni nemzeti nyelvünkre. Ha német, olasz, franczia egész daljátékokat bírunk 
fordításban a’ közönség elé vezetni: miért nem egy kardalocskát? ’S ez, hitem szerint, 
a’ m a g y a r h o n i  hangászegylelnek kötelessége is volna; hogy illyesekre ügyeljen 
Ha már nagyobbszerü kihatással nem tapasztaljuk működni ezen egyletet,  például : 
nemzeti szellemű hangmüvekre teendő pályakérdések tételében, mit talán még pénzereje 
meg nem e n g ed , — illy csekély ügyeimet legalább — Magyarhon fővárosában — 
méltán várhatunk és megkívánhatunk tőle. Ezzel egyszersmind vajmi könnyen *s 
észrevétlenül segíthetne az említettem harmadik bibén, hogy t. i. az előadók nagyobb 
részének szelleme német. Mert ha látnák a’ részvevők: hogy itt csakugyan férfiasán 
tűzetik ki nemcsak a’ három s z i n ü  , hanem a ’ valódilag hazai irányú zászló, bizo
nyosan találkoznának közöttük, kik több lélekkel,  ’s több kebellel fognák fel a' hazai 
érdeket. Ha ezen előadások a’ , concert spirituel4 névre, mit olly igen szeretnének 
elsajátitni, valóban érdemet akarnak tenn i, spirituel irányt is kell kifejteniük, nem 
csupán átaláuos zenészeti szempontbul, hanem egyszersmind a’ zene magyar szelle
mének lehetöleges felszárnyaltatására Igen is kívánatos volna, hogy a’ hangászegylet 
minél előbb jutna olly pénzerö birtokába, melly azt nem csupán évről évrei majd észre
vétlen lengésre, hanem hazai czélokhoz méltó é le t re , jutalomkérdések, pályafeladatok 
kitüzhetésére képesítse. — A' harmadik miidarab ,Fingal barlangja4 czimü nyitány 
M e n d e l s o h n - B e r t h o l d t ó l ,  jeles, sok kellemmel ‘s mélységgel biró mű. ,Alleluja4 
T u t z e k t ö l  az én felfogásom szerint legalább sokkal kevesebb ihlet-bensöséggel, ’s 
magasztos fölkentséggel bir a' nagy zajgás közepeit,  semhogy egy Alleluja magasb 
gényeiuek megfeleljen. A’ kivitel, mennyire a‘ hangászegylet részint serdülő erőitől 
kitelhetik, eléggé pontos és szabatos volt,  de a’ benső szellemnek vajmi sok helyen 
szárnyai szegettek. *
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NEMZETI SZÍNHÁZ.

Jan .4 -ken  került először színpadra S z i g l i g e t i n e k  egy uj darabja illy czimmel: 
^Gerő“ , szomorujáték 4 felvonásban, előjátékkal 1 felvonásban. — A* darab rövid vázlata 
e z :  Az öreg Rozgon (Szentpétery) eljegyzi leányát Szerénát (Lendvayné), kit elzártan 
nevelt várában,Kalothai Gerő derék ifjúval (Lendvay). ki égő szenvedéllyel szereti ará 
ját.  Szeréna nem mervén daczolni atyja akaratjával, reszketve 's hallgatagul enged pa
rancsinak. Azonbaa ö már szeret titkon egy más ifjút, ki néhány hónap előtt bujdosókép 
ismerkedelt meg vele, ki most is atyja ’s dajkája távozta után éjjel belopódzik kedve
séhez, ’s ujlag üldöztetéséről szól. Ez ifjú a’ király. I l l- ik  Endre (Fáncsy), ’s midőn 
már szive kedvesének trónt is ajánlana, meglepi őket Katalin, a’ király anyja (Labor
falvi R.), ki előtt az olasz Szeraphin (Szigligeti), a’ királynak e’ viszonyrai csábitója. 
felfödözte a’ dolgot. A’ gőgös Katalin emlékezteti Endrét érkező mátkájára Ágnesre, 
's elvezeti az ellenszegülni nem merőt. — Ennyi az előjáték. A’ négyfelvonásos darab 
folyamában Szeréna neje Gerönek, kit a’ király magas hivatalba emelt, mivel ez 
ismerteié vele meg az ország valódi állapotját,  ’s az olasz ármány-szülte kormányzás 
helyeit a’ népet valódilag boldogífni tanitá. Szeréna new boldog, sokat jár templomba, 
a‘ királyt lelkileg mindig szereti, de kötelességéről meg nem feledkezik, sőt irtózik az 
udvarhoz menni, mire azonban férjé őt most parancscsal kényszerít i, mivel számára 
tartatik ott ünnepély, — ö országbíróvá neveztetik. Az ünnepély alkalmával a’ 
hatalom-vesztett boszüt forraló Katalin, kíséretével jővén , Szerénát, ki már úgyis 
megzavarodott a* király tekintetén, csípős gúnysértéseivel ájulásba ejti —  De a" 
gőgös asszony nem nyugszik; ö magát Geröt akarja megsemmisítői, ki elragadá előle 
a’ kormánypálczát, ’s apród által küldött mérgezett lepényt, mintha csak ártatlan 
fogadás forogna fen, akar Szeréna dajkája által elibe tálaltatni. De az öreg Rozgon, 
kihallgatván beszédjöket, az apródot nagyobb jutalom ígéretével ráveszi — mintha ö 
ellenkezőleg arra fogadott volna a' királylyal , hogy e’ lepényt még sem Gerő , hanem 
maga Katalin fogja megenni — , hogy azt ebéd felett a‘király anyja elibe tálalja. Ezen 
ebéden Gerö ’s Rozgon is je lenvan, hol is utóbbi tudatja Katalinnal, mit e v e t t , *s ez 
kétségbeesve hagyja el a’ teremet. E’ közben Gerö, nejét, névtelen levél következtében, 
mellyel Szeraphin i r t ,  a’ féltés minden tőreivel gyötri. Ugyanez ismételtetik a’ har
madik felvonásban, hol is a nőt csak félig értett vallomásai következtében, Gerö 
elűzi házából, ’s Rozgon atyaiatokkal tetézi a’ gyötröttet.  Katalin kétségbeesve 
hal e l , mielőtt még Endrét boszútforraló dühében ámítja, hogy Gerö a mérgező, 
boszúállásraesketi meg, ’s öt hasonló veszély közelgésével ijeszti. A’ király a’ magyar 
örsereget. ’s udvari hivatalnokokat elűzi, Szeraphint újólag kegyenczéül fogadja. Ez 
azonban egy nápolyi küldöttel Robert pártjára alkuszik, ’s Endrének megmérgezését 
elvállalja. A’ negyedik felvonásban Gerö titkos gyűlést t a r t , *s uj királyválasztásról 
foly a' tanácskozás, —  de Yenczel, Otto ’s Robert fölött összevesznek a’ tanakodók. 
Jónás királyi szakács felfödözi a’ mérgezés titkát Gerönek, s ellenmérget nyújt. 
Szeréna haldoklik. Gerő csak bajjal szánja el magát nejétőli buosúvételre. Függöny
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mögött gyónik a’ beteg, ’s a' férj hallgatödzva tudja meg most neje büntelenscgét, de 
késő. Szeréna meghal A’ királyi lakba beront társaival Gerö, Szeraphin és czimborája 
elfogatik; a' király cselt gyanítva, a’ nyújtott ellenmérget elfogadni vonakodik, de 
csakhamar érzi a’ halált, Gerö kapott homloksebe következtében szinte meghal.

Ez im a" szomorujáték rövid tartalma, miből kiviláglik, hogy elég drámai anyaga 
van a’ műnek, ’s hogy ez ügyes szerkezet által hatásosan van elrendezve, de szorosabb 
vizsgálat után látni fogjuk, hogy a^szomorujáték kellékei hiányzanak.

Némi tekintetben igaz ugyan, hogy az iró képezöleg hathat korára és közön
ségére; de más részről lagadhatlan , hogy gyakran az iró irányát vajmi hatalmasan 
képezi, módosítja ko ra ,  és közönsége. ‘S ez annál inkább áll arra nézve, ki a’ szin- 
pa Inak i r ,  minél közvetlenebb összeköttetésben van a' nézővel ’s hallgatóval. Miért 
ir valaki színmüvet, vagy legalább miért adatja elő? Hogy a’ közönség tetszését nyerje 
altala. ’S mit kíván, mit vár a’ mai szoktatott közönség színi előadástól? A zt,  hogy 
szeme láttára sokféle t ö r t é n j é k .  Cselekvénynélküli színmű ugyan nem is szinmü : 
de a’ néző közönség nem veszi olly szigorun a' cselekvényt, ’s nem bánja, ha cselek- 
vény helyett eseményeket nyer is cserében : csak mulathasson. Ennek a’ szinmüirókra 
okvetlenül hatni kell, ’s hat is annyiban, a’ mennyiben azok is , kik a’ puszta esemé
nyektől ugyan óvatosan őrizkednek, inkább a' cselekveny élénkségében és sokszínű
ségében keresnek művöknek érdeket. A’ cselekvénydús szinmü ugyan mindig legtöbb 
figyelemre számíthat a’ közönség részéről, de a z é r t , a’ színműi irodalomnak, feladata 
két fő lényegét nem szabad elhanyagolnia,’s ez :  indulat és jellemfestés. A’ cselekvényt 
magát tekintve is egészen más a' puszta szinmü , ’s a' valóságos szomorujáték cselek- 
vényköre Itt mindennek magából az alapcselekvény magvából kell kifejleni, minden 
befolyásos fordulatnak magából a’ föjellemböl kisugároznia, vagy arra visszahatnia, 
minden mellékcselekvénynek, melly irányt segítve vagy gáto lva , öntudatosan vagy 
öntudatlanul működik a’ fejteményre, legelső eredetét, szükséges leszármazását, vagy 
csak leszármazhatását tekintve, a’ főhős tetteiben, jeliemében, mint tengelyben, melly 
körül minden forog, kell gyökereznie. Igen , a' szomorujáték hősének, vagy ha illyen 
nincs, a’ vezéreszmének, mellyen minden megfordul,  ollyannak kell lenni, h o g y ,  ha 
ez nem volna, a’ cselekvény sem lehetne, ha ö igy nem tenne a’ mint tesz, az eszme 
így nem hatna, a’ mint hat, a’ mi történik, egeszen máskép fejlenék.

’S igy tekintve a’ dolgot , jelen színműben nem tataiunk illyen közt, riem látunk 
működni illyen eszmét, — következőleg jelen mü nem is lehet szomorujáték, habár 
mégannyian halnának is meg, hanem egyszerű komoly dráma.

Tekintsük közelebbről a’ dolgot. A’ legfontosabb esemény kétségtelenül III—ik 
Endre király halála ; legalább annak kelle azt a’ költőnek tekinteni, nemcsak azért, 
mivel az Arpád-vér utolsó sarjadéka dől ki e’ férfiúban , mit magaban is megható, 
rendítő nagyszerű alapul lehetett volna fölvenni, hanem azon eszme miatt is, miszerint 
e’ király halála után villongás, egyenetlenség töltendi el a’ hazát épen a’ királyválasztás 
miatt. Hogy ezen kétségkívül legnagyobbszerii esemény nem irányozza a’ darab 
lócselekvényét, hogy az Árpád-vér kihalta nem dolgoztatott fel szívrendítö anyagul, 
hogy ama villongási vezéreszme , mellyre szinte lehetett volna tragoediát épitni, csaK 
futólag ’s mintegy elvétve pendittetik meg Gerő és titkos tanácskozó társai k ö z t ,  azt
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ismertető csak sajnálhatja, ’s épen ez az ok ,  miért hiányzik , a' darabban a' n ély 
tragicus alap. Maga Gerö is a' királyt menteni akaró he\eben kap sebet, melly ót 
megöli,  ’s igy az ö halála nem egyéb jellemi, cselekvési összegének, nem neje iránti 
féltékenységének, nem a" hon iránti szeretetének, hanem egy pillanatnyi szeszszenésnek 
inkább, mint kiszámított tettnek következménye. A 'k irá ly  által, nejére nézve, sértve 
hiszi magát, 's ö ezért boszút akar állani, 's pártot kezd ütni, de a’ szakács felfödözése, 
s neje büutelenségének megtudása más irányt ad tetteinek. A’ király meghalt volna, 
ha soha Gerőt nem ismeri is, mert a' Robert-párt mérgezi el őt, — ’s igy e' legfontosb 
esemény, a' király halála, Gerővel , 's a' darab cselekvényével semmi összefüggésben 
nincs. Katalin csak Gerőre lövi mérges nyilait, végre maga esik az önásta verembe; 
de isméi nem Gerö által löketve bele, hanem Rozgon által. Gerő soha cselekvöleg nem 
lép fel előttünk , — csak mikor már vége mindennek — nem a’ királylyal szemközt, 
sem az ország ügyeiben , — pedig ez volna cselekvényeinek sarkpontja. — Mikép 
bírta légyen rá a’ királyt az ország boldogitására, mikép tön erdemet az országbírói 
méltóságra, mikép csavarta ki Katalin kezéből a’ kormánypálczát, — mindezt csak 
e 1 m o n dj a ipának; m u n k á l n i a '  hon érdekében nem látjuk öt soha. Gerö cselek
vése családi k ö ré re ,  's itt is inkább szenvedésre, a' féltés kínaira, szorítkozik. A1 
király jelentéktelen alak elejétől v ég ig ,  kivevén szerelmes je lenetét ,  — de itt is 
ingatag, anyja ellenében félénk, gyáva. Később nemeslelkü, csöndes, és jósz ivü, házi 
loldogságával megelégedett ; de nyilvános életre befolyástalan, — semmit nem tesz, 
miben megmérgeztetése gyökerezhetnék, csupán külrőlható, a’ , darab folyamának 
kerekeibe semmikép sem vágó ármánynak esik szánandó martalékul. — Szeréna 
mindvégig szenvedő alak, büntelen de gyönge. — Legsajátságosb alak Katalin. Ural
kodásvágya, csípőssége, boszúforralása, gőgje mindig következetesek. Ezek a’ 
főelemek, mikből jelen színmű szerkesztve van.

Az alakok rajzolásában sok ügyességet, ’s nem kevés szerencsét tanusita szerző; 
illyen Katalin, Rozgon, Gerö (féltését il letőleg), ’s néhány sükerült mellékszemély, 
minő az apród (Hubenayné), a’ dajka (Kovácsné). A' jelenetek egymást követése, és 
szerkezete sok színpadi ismeretet mutat, mi egyébiránt épen nem boszorkányság szer
zőnél, ki maga is színész lévén, úgyszólván él mindig a’ színpadon. A’ darab hatását 
összevágóbb, lelkesebb játék még emelhette volna.

Még néhány észrevételkét, mielőtt bezárnók sorainkat. A’ királyi ebéd feletti 
beszédek Gerő, Katalin 's Rozgon köz t,  — hol a’ többek közt Gerö, ki már féltés 
mételyében sínylik, az asszonyok ellen gáncsolódik, épen nem illenék királyi asztalhoz. 
Müveit ember egyátalán nem nyilatkozhatik igy müveit hölgy e lő t t , kire tudja, hogy 
észrevételei nem illenek; a lattvaló, habár országbíró is, nem szólhat igy királynéja 
előtt belsőleg bármi ingerült is saját neje ellen. A’ nyers kor rovására sem Írhatni 
ezeket,  hanem csupán a’ hatásvadászat rovására, — mert ha mégis előbb, például a’ 
vezérek korában, vagy akár első Endre idejében történnék, még hihető volna ta lán ,— 
de miutáo III-ik Béla behozta a’ görögudvari finomságokat, miután épen III-ik Endre 
udvaránál uralkodott velenczei disz, — illy nyilatkozat lehetsége teljes valószínűtlen. 
Továbbá, — Katalin azon pillanatban tudja meg szerencsétlenségét, midőn a’ lepényt 
megette, — ’s mégis csak kétségbeesik, menekvésről nem gondolkozik, — neki



110

nincs ellenmérge, neki a’ velenczei patriciusnőnek, ki mindenfélére készen van,  s 
olasz segédjeitől untalan környeztetik , holott a’ szakácsnak van. — Arra például, 
hogy Szeraphin Jónás szakácsnak bűnös viszonyába be van avatva, koránsem elégséges 
felvilágosítás, hogy ő (Szeraphin) volt tiz év előtt azon b ravo , ki Jónás hitvesének 
első férjét megölte; mert ez ellenkezik a' bravok puszta mesterségével — hacsak 
még más körülmény nem hozatik fel; a’ bravok gyilkoltak, — tudták ugyan k i t ,  de 
nem , hogy miért gyilkolják 'stb. — Messze vezetne minden egyes észrevételt elő
sorolni; ismertetésül legyen ez elég. ‘S kívánjuk, hogy a’ jeles tehetségű szerzőnek 
a'  szép sü l te r , mit mindinkább színpadon tapasztal, méltókép buzdítására szolgáljon.

?

D A R Á Z S O K .

A'sötétségnek az a’ legfényesebb oldala, hogy igen jóízűen lehet mellette aludni. 
Az ébredés ugyan szép dolog volna, ha nem kellene szemeinket olly sokáig törölni. 
Van egy nemzet, melly azt szereti magáról hiresztelni, hogy ébredez, pedig ez által 
csak szemeit töröli ki maga magának.

Ha a’ valódi szabadság ’s a’ valódi szerelem földünkre tévednének, úgy járnának, 
mint néhány családnak ősei, kik sírjokban kétszer is megfordulnának, ha utódjaikat 
látnák.

A’ szabadság ollyan mint az asszonyi hűség: egy nehéz probléma, mellynek fej
tegetése sok fejtörésbe kerül Mindkettő olly kényes kincs, mellyet c s u k v a  kell tar
tani. Törökországban az asszonyi hűséget h á r e m e k b e n ,  az oroszoknál a’ szabadsá
got n y u  s z tbundákban őrzik.

Az asszonyi szemek két csillagköny, mellyel az ég elvesztett földi kedveset 
siratja.

A’ könyezö hölgy 's a' könyező ég mindig n a p o t  rejtenek, melly az élet borús 
föllegzetére a’ remény szivárványát bűvöli

Az asszonyi szem az égnek tüköré —  csakhogy decemberi ‘s áprilisi ég is van.
Ha a’ hölgy k e d v e s é t  csókolja meg: egy óda a’ természethez; ha b a r a t -  

n é j  á t :  egy epigram. Kedvese a‘ mézet, barátnéja a’ fulánkot kapja.
Plato azt mondja, hogy nincs király, ki szolgáktól és nincs szolga, ki királyok

iul ne származnék: jó leczke azokra nézve, kik szüntelen ősi származásukat említik.
Nem az kapja meg a’ hivatalt, ki a’ l egj obb ik,  hanem az, ki l egj obban 

tudja az utat.
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Mondják, hogy a' sírás és a' nevetés ragadós szokott lenni: a 'házasoknál ezt 
nem lehet tapasztalni. Az asszony gyakran addig sír, mig férjé derült képet nem mu
lat 's midőn az asszony később mosolyogva próbálja uj ruháját a" tükör e lő tt ,  a’ férj 
majdnem sírásra lakad az irgalmatlan árjegyzék miatt. Ezt azután harmóniának nevezik 
a’ házasságban!

Valaki Angliát Magyarországhoz hasonlítá, m er t— l ó f u t t a t á s u n k  van: ezen 
hasonlítás aligha l ó f u t t á b a n  's ősi szokás szerint l ó h á t r ó l  nem történt. Ezen 
hasonlatosság csak abban áll, hogy Angliának mindene v a n , a’ mi nekünk n incs, de 
azért mi is bírunk mindennel, a' mi Angliának nincs: igy például

Angliának vannak: 
Kereskedési eszközei, 
Vasütai,
Csatornái,
Gözerömüvei,
Bankja,

Magyarországnak:
Kereskedési akadályai,
Vaslánczai,
Csutorái,
Erős gőze,
Bankrottja,

’s tb .  ’s tb .
Ritkán viszik azok a ' fő sze rep e t , kik e 1 s ö helyen állanak. Sok nézöjálék van 

a' világon 's a’ színpadon, hol a’ királyok és herczegek részt vesznek ugyan a’ cse- 
lekvényben, de f ö s z e m é l y t  nem játszanak.

A' sakk- és világjátékban az urakat a'  parasztok födik.
F r a n k e n b u r g  Ad o l f .

D I V A T .

Pest ,  januar 12-d.
KEDVES RÓZÁM!

Képzelem,mennyire óhajtód hallani, miként ment végbe ez évi első álarczos táncz- 
vigalmunk? Kielégítem vágyódat,  ha e’ lapok szerkesztője, ki illy hölgyi fontosságú 
dolgoknak nem igen barátja, fecsegésimet meg nem tizedeli, * )

Halljad tehát.
A’ budai jótékony nöegyesület szokta nálunk az első álarczos tánczvigalmat adni 

évenként; 's miután jó czélra örömest mulatja magát az ember, kivált p ed ig ,  ha mu-

*_) Azt ugyan nem teszem: mert szigorúságomat annyira vinnem nem engedi azon tisz
telet, mellyel hölgyeink iránt viseltetem, kik — mint igen helyesen jegyeztetett meg 
Kegyed előbbi levelében — honleányi lelkességök mellett méltán kívánhatják meg az 
illy mulatságokruli ártatlan fecsegéseket. S z e r k .
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latsáéból még nyerhet is valamit, a" redoutleremek ezúttal is szépen megtellek; mi
ben a" kedvező időnek is nagy része lehetett A' magasb korókbül ezúttal kevesen je 
lentek meg; Pozsony e* télre megfosztá városunkat e‘ körök szépéi legnagyobb ré
szétől; de volt azért egy pár közölök a' fánczvigalomhan; ‘s ott voltak jelesen —  a 'm ég  
mindig derült és deli Sz* grófné, szép leányával. — Az öltözékekben nem tapasz- 
talék semmi különöst Kedvesen egyszerűek valának azok, fölösleges pompa nélkül, 
mint álarezos tánczvigalmainkban lenni szoktak.

Az álarezosok nagy serege közöl kitűnt egypár hölgy, franczia roccoco-öltözek- 
ben, kik többnyire kedves nemzeti hangokon enyelegtek az őket szüntelen környezett, 
ostromlott férfisereggel. E ' szellemteljes páron túl egy fekete hölgydomino tűnt fel 
nekem leginkább, fölötte csinosan öltözve, a' fejét borító kápán szép virágfüzérrel 
Jobbadán szótalan , ’s figyelmét egy férfiúra latszék leginkább fordítni. Majd három 
hölgyalak vonza legtöbbeket körébe. Ezek fejér patyolatból készült dominojok szé
leit rózsaszínű könnyű szövettel szegélyezék. Társalgásuk nem vala m agyar , de 
müveit és lelkes szavaikból kitűnt, miként ők nem magyarok ugyan, de azok lenni 
keblök egyik legforróbb óhajtása. —  A’ férfialakok közt nem volt semmi feltűnő.

Mivel farsang van, az , , Életképek“ ezúttal szinte álarczosakkal lepik meg olva
sóikat. A‘ férfialak téged, édes Rózám, nem érdekel; a' hölgy chinai öltözekben 
igen szépen fogja magát láttatni, 's érdekes is leend most,  midőn a' politicai világ 
annyit foglalatoskodik ezen emberekkel. Hiszem, hogy a' legközelebbi álarezos táncz- 
vigalombanN -  n, az én jó barátném chinai hölgy-öltözet alatt fogja elbájolni a* vigalom 
vendégeit.

Farsangunk, mint látod, nem épen olly szomorú, mint képzelő.». A'kezdet leg
alább elég v íg ,’s a’ kilátás szinte az. A’nemzeti casinoban adandó egy pár tánczvigalmon 
kivül, több magánkörökben adandókrul is terjeng a‘ hír. —  Ha valósul, tudatja veled 
ölelő barátnéd. S**
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D I V A T S Z E R E L E M .

B E S Z É L Y

PONGRÁCZ NI NÁTÜL.

I.

,Háborgatom a’múzsák fiát?4 szóla egy szép, barna, szenvedélyes arczu ifjú a* 
terembe lépve, hol pamlagán egész kényelemmel feküdt egy másik, ki ekkor 
egy ujságlapot tön le kezéből.

„Koránsem, barátom; sőt halljad inkább, mi fönséges beszédeket tart 
most Lamartine a‘kamarákban; az ellenzék folyvást növekszik,’s ha a'dolgok 
igy haladnak, hidd el, Lajos-Fiilöp kormányának vége.“

,Hagyj fel mindezzel most egyszer, Leonard, — mond az imént bejött— 
lelkemet betegnek érzem ’s egykedvünek a’ világ minden politicája iránt,‘ és 
sóhajtva foglalt helyet barátja mellett.

„Az istenért, milly komor csiiggetegség! szólj, mi bűsilhat ennyire, ba
rátom? téged, kit az ég olly kitiinöleg kegyenezének jelelt. Nem vagy-e elég 
gazdag ’s e’ mellett fényes rangú, fiatal, szép külsejű? Mi vágya lehet egy 
gróf Esztey Alfrédnek, mit tőle a’ világ ennyi kedvező tulajdonok daczára is 
megtagadni képes?“

,Iró vagy, Leonard, ’s mégis felejted, mi az embert minden földi javak 
bőségében nyomorultabbá teheti, mint a’ legutolsó szegény?!4

8
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„Az észt, barátom ? ezt nélkülözhetnéd, ha vele valóban nem bírnál.“
,Nem az észt, a’ szivet értem, Leonard; az érző szivet, mellyböl, ha ez 

kebelünkben hévvel dobog, gazdag, mint szegény üdvét és nyomorát 
meríti/

„Haha! — nevetett jókedviileg Leonard, helyéből felszökkenve — há
borgathat ez csak egy pillanatig tég e d ? ... Vagy tán szerelmes vagy? ’s hi
szed, hogy találkozzék nő, ki legmerészebb kivánatidnak ellenállhasson?“

Alfréd e’ mondottak után kétkedöleg veté föl szemeit előtte álló fiatal 
barátjára, kinek szabályos szép arczán ’s görögalaku homlokán negédes el- 
bizottság festekezefl.

,Verseid érzelgök és szépek, Leonard: — mond az ifjú, mélyen felso- 
hajtva— azért csodálom, hogy költész-létedre a’szív érzelmeit illy szűk térről 
taglalod, ’s nem vagy képes, mint látom, követni azt a’ szenvedélyek tenger
árjain keresztül. Nyugodtan szeret-e a’ szív? nem feszül-e’ majd gyönyör, 
majd keserv érzetében? nem reszket-e minden ér a’ kebelben, ha legkisebb 
féltékenység ille ti? .... Nem tudom miként szeretsz te, ’s miként szeretnek 
mások; de én másként szeretni képesnem vagyok, mert nálam a’szerelem létem 
átka lön!. . .  átok, melly lelkemen ónsúlylyal nyugszik ’s minden másra kép
telenné tesz. Oh, higyj nekem, én szeretném e’ nyomasztó terhet legörditni 
szivemről, de hasztalan! ’s ha megtaníthatnád e’ szivet, mint legyen önzővé, 
hideggé, örömmel engedném át neked minden magasztalt javaimat.4

Mig az andalgó ifjú szivének ezen állapotját keserves hangon panaszlá: 
méltó vala a’ költőt látni, ki csodásán egykedvüleg méregető azalatt halk 
lépteivel szobáját ’s egy czigarót édesen szivogatva félunottan foglalt ismét 
helyt a’ pamlagon.

„No ’s tehát, barátom , — szól Leonard ásitozva — keserveid ,facit‘ja 
mégis csak az, hogy szerelmes vagy; de mondd meg hát, mellyik tánezos-, 
vagy énekesnő az illy ritka hévvel imádott lény, hogy lássam, mikép szerel
med divatszerii és állásodhoz egészen illő ;44 jegyzé meg, gúnyos mosolylyal 
az ifjúra tekintve.

,Gúnyod nem sért, Leonard, — mond az ifjú szelid-komolyan — mert 
hiszem, hogy kétkedői érzelmeim tisztaságában, azért szólsz igy. De különben 
is, mit tartozik ide a' név? elég, ha mondom, hogy én öt forrón ’s igazán sze
retem! szeretem öt, mint még soha senkit nem szerettem, ma üdvben, re
ményekben andalogva, holnap ismét elcsüggedve’s kétségbeesve; mert ollyan 
ö, hogy ma édent reméltet, mig másnap ismét előbbi kételyimbe visz- 
szataszit.4

„Szerelmed titkát a’ mondottak után nem nehéz eltalálnom, barátom; — 
mond Leonárd, arczának hideg bölcselkedői kifejezést adva — most látom, 
hogy igazán szeretsz, mert nem szerettetel... .‘4

,Mikép érted ezt, Leonard?4 kérdé az ifjú megdöbbenve.
»Úgy, barátom, — folytatá Leonard bizonyos pálhoszszal — hogy a’ nő 

most kaczér ellenedben, mert szerelmed elismerő, ’s te annyival jobban sze-



115

reted. De, hogy szived titkait hasztalan ne panaszold előttem, ime tanácsot 
adok, ’s higyj barátod szavainak, ki az emberek szenvedélyt mind tapasztalás-, 
mind tanulmányból jobban ismerem. Ha egy nötiil igazán ’s állandóul szeret
tetni kívánsz, ne tárd föl neki szived érzéseit, légy zsarnokává, ’s ö szeretni 
fog! De, barátom, megbocsáss, — szóla tovább Leonard — nekem most men
nem kell; ma ülésünk van a’ „Köriben, ’s én beszédet tartok; az óra itt; 
je r, vagy élj boldogul a’ viszonlátásig!“

Alfréd mintegy gondolatlanul kelt föl helyéből, és szintolly szórakozva 
tért le barátjával az utczára.

„Hová indulsz most, Alfréd?“ kérdé Leonard, kezet nyújtva.
,Hozzá, — úgymond, barátját átölelve — Matildhoz.4
„Mit mondasz? — kiálta fel Leonard álinélkodva — Ernyei Maliid__

’s ö volna?...“
,’S ki más, kit szeretnem lehetne?1 felelt az ifjú szenvedélyesen, ’s 

elsietett.
„Lehetséges volna-e? — szóla Leonard gondolkodva — de nem! botor 

fiú, oda hasztalan mégy, hol én szerettetem ’s ki e’ nőnek már két év óta 
zsarnoka vagyok;“ ’s nyugodtan lépdelt a’„Kör“ felé.

II.

Fővárosunk legdiszesb salonai egyike nyílik meg előttünk, mellynek 
drága-szönyeges butorira tekintve, mintegy akaratlanul eszébe juttatja a’belé
pőnek XIV. Lajos pazarfényii ’s ritka ízlésű korát; ’s igy e’ hasonlítás mellett 
ezen roccoco-izlésii teremben nem kevésbbé kellemetesen meglepő vala egy 
nő, kinek deli termetét sötétkék bársony-ruha fődé, fent egészen testéhez si
multan, szép sudár termetéi kitüntetve, hogy ezer redözetei annyival széle
sebben ömöljenek le karcsú derekán. Gazdag szőke hajfürtéi különös szorga
lommal valának rendezve, ’s egy, ,a la Pompadour4 készített fejdísz különös 
kecsesei fődé hófejér homlokát. ’S igy mind a’ gazdag ékszer, mind az olly 
ízletesen választott öltözék ritka bájt kölcsönzének a’ különben tán alig fel— 
tünöleg csinos nőareznak, hogy a’ XVII. század egyik szépét, például La- 
Valliére herczegnöt képzelnök benne.

A’ nő ásítva kelt föl egy vörösbársonynyal bevont balzacról, mellyen 
gyöngéden kinyujtózva feküdt ’s néhányszor unatkozólag a’ teremen átmen- 
ve, egy nagy tükör előtt állott meg.

,Ma jól öltözém; — szóla önmagához, hajfürtit simogatva — de csak 
jöne is már valaki ; mert valóban unalom az élet társaság nélkül.4 ’S a’ csen- 
getyüt meghúzta, melly szobái belsejében tovább szólamlott.

„Nagysád parancsolt?44 kérdé egy belépő hölgy, kiben az unatkozó asz- 
szonyság szobaleányára ismerünk.

,Jer, Eliza, igazítsd meg e’ fejéket, ha talán baja történt, midőn fektf-
8 '»



vém. — Oh, csak jöne már valaki; mert igy magamra hagyatva szörnyen 
unatkozom!1

„’S miért nem kocsizott ki ma nagyságod?“
,Sajnálom valóban; de féltem, Eliza, hogy bizonyos látogatást mulasztok 

el, mint tegnap, midőn a’ városligetbe kocsizám.4
„Talán kitatálnám, nagyságod kegyes cngedelmével?“jegyzé meg a’ mo

solygó komorna.
,Alig hiszem; mert erről mitsem szólók előtted.4
„De ha mégis tudnám ; egy bizonyos szép, barna férfi — és a’ mellett 

g ró f.. .“ folytató a’ leány neki bátorulva.
,Hallgass, botor leány__ azért mégis Leonard kedvesebb nekem mind

nyájánál. De iin, csengetnek, — mond a’ nő örvendve — bizonyosan jő vala
ki; nézd hamar, kellemes-e ezen helyzetem? nyújtsd rögtön a’ könyvet, 
mintha olvasásba volnék elmerülve —■ ’s most távozzál!4r->

’S inra’ balzacon feküdt a’ nő, bájosan elnyújtva, homlokát hófejér ke
zére gondolkozóig támasztva, midőn az ajtó megnyílt, ’s Esztey belépett.

,Ah, be megijesztett ön, — szólt a’ nő fölemelkedve — annyira el valék 
olvasásomba merülve, hogy bejöttét észre sem vettem.4

Az ifjú szótalan foglalt helyet egy mellette álló karszékben. 0 ,  ki annyi 
tervekkel jött vala ide, használni azon pillanatokat, midőn a’ nő magára volt 
hagyatva,. . .  most, látva öt, illy bájteljesen ’s egyedül, illy ábrándos szépség
ben, a’ szavak ajkain megnémultak ’s néhány perczig szólni sem tudott.

„’S mi tárgy vala olly szerencsés,gondolatit ennyire elfoglalhatni?“ szóla 
végre az ifjú.

,Olvastam e’könyvet, mellynél szebbet nem ism erek... ’s mellyben any- 
nyiszor találom fel enszivem érzéseit;4 szóla a’ báróné érzékeny elragad
tatással.

„’S e’ könyv? mutassa ön azt, kérem, hadd véssem minden sorát szi
vembe ; — mond az ifjú, hévvel a’ könyv után nyúlva. — ’S valóban, ez ,Ma- 
tild — Matild,4 mihez hasonlót a’ franczia regényirodalom még nem teremte;“ 
kiálta fel örömíttasan az ifjú.

,Es ön ismeri e’ könyvet, ’s mint látom, önnek is tetszik? — folytató 
a’ bárónő szelíd mosolylval, — azonban mégis biztos vagyok arról, hogy nem 
azon jelenetek és jellemek tetszenek, mellyek az én szivemhez szólnak . . .  
És mindenek előtt hiszem, hogy nem a’ szende érzékeny Matild az, ki önt el- 
bájolá; de bizonyosanUrsule, a’ csábító^ szeszélyes Ursulc volt az, mi önt e’ 
könyvben lelkesité.4

„’S hát ön nem is tart engem képesnek arra, hogy a’ jó - és szépnek hó
doljak? — szóla az ifjú szenvedélyesen, a’ nő elébe hajolva; — ’s még nem is 
gyanítaná, miként rég érzém és megismerem, hogy ezen lény nem csupán a’ költő 
képzeménye, de hogy él, ’s hogy e'képet, szivet, lelket 's e’ magasztos erényt 
öntől kölcsönző! Oh, tehát ön még nem tudná, miként imádtam már régóta 
szende angyali lényét; ’s öp kélli még, oh, Matild, hogy e’ nagy földön en-
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gem más elbájolni tudna?... Hál sohasem gyanitá azt, mit csupán kimondani 
nem tudók, nem merészlék; mert szavakat hiába kerestem, mert ime szava
kat még most sem találok, mellyek elég híven ’s elég hőn fejeznék ki, mit 
önért, Matild, olly lángolón érzek ? .. /

,Uram! — szólt a’ nő színlelt zavarral, mig szemei örömtül sugárzónak 
— ön feledni látszik, kihez szól; feledni, hogy én . . .  nö és . . .  anya 
vagyok---- ‘

,, Oh, bocsánat, Maliid! — szóla Esztey, térdeire ereszkedve, ’s a’ nö 
kezét forróan ajkaihoz szorítva — bocsánat, hogy tovább nem viselhetém szi
vem terhét; azért csak egyszer engedje mondanom, csak egyszer megvalla- 
nom: mennyire — szerettetik! Oh, de ne borzadjon vissza; értse meg most 
egyszer, milly iszonyatosak a’ szenvedély gyötrelmei, miket ön szívemben 
ébresztett. Hat hónapja, hogy ön közelében élek, ’s e’ két szó, mellyel előbb 
kimonda, létem átka volt, egy örvény, inelly öntiil elválasztó, vagy újra örült 
szenvedéllyel vágyaim ébresztő. ’S ha látott volna ollykor, oh, Matild, midőn 
öntiil haza térék, milly kétségbeesve hullák térdeimre; mert, Maliid, é n — az 
irígylett, a’ boldognak tartott — e’ szenvedélyemben enyhel sehol sem talál
tam, ’s ah, hányszor léptem ez ajtón keresztül, azon erős eltökéléssel, hogy 
önnek mindent elmondok;., de ha ismét itt látám,hol minden a’nőre és anyára 
emlékeztetett, hol a’ férj mindig meleg kézszoritással fogadott, oh, Matild, 
ekkor ajkaim ismét elnémultak, ’s én nyomorultabban, mint valaha, hagytam 
el e’ házat/

Midőn az ifjú mindvégig térdelve, kényekkel szemében töredezett hangon 
végezé szavait, kétségbeesés keservével omlott székébe vissza, a’ nö a’ pam- 
Iagra lehajolva, eltakaró arczát és — hallgatott.

Egy perczig mély csönd leve—  ’s a’ báróné kebléből lassú sóhaj 
emelkedők.

,Oh, vajha ön soha ne tette volna e’ vallomást... — mond a’nö gyönge, 
reszketeg hangon — miután mindkettőnkre csak nagyobb keserv ’s több fáj
dalom várnak; de önnek nem vala elég — csöndes vonzalmam... önnek 
is semmi a’ nö nyugalma, pillanatnyi kéj ellenében.. . 4

„Maliid, angyali .Matild! — kiálta fel az ifjú, a’ nö kezeit ittasan ajkaihoz 
ragadva — az egekre kérem , vegye inkább az istenileg boldogító vallomást 
vissza, semhogy igy ítéljen szivem fölött! Szóljon, mit tegyek, mi áldozatot 
kíván e’ szívtől? ’s higyje, hogy életet, mint halált egyenlő hévvel szorítok 
karjaim közé, ha öntiil jő. Önt elhagyni most, Matild, reám nézve annyi, mint 
lemondani annak a'mennyről, ki elnyeréséért a’ martyrok szenvedését élte
á t----annyi, mint egy életet magamtól vetni, mellyben szivem édeni örömöket
sejt, mcllyeket e’ hosszú életen keresztül más semmi sem pótolhat vissza!. .. 
De ha ön kívánja, Matild, lemondok mindenről, még ekkor is csak az egyet 
sajnálva, hogy mindezen föllengző szerelemmel csak egyszer áll hatalmam 
ban önért meghalni... .“



118

’S az ifjú szavaiban oily valódi érzés, annyi fönséges feláldozás mutaU 
kozott, miszerint valóban szavai egész érzetében hajolt meg a’ nö előtt, hogy 
ennek eltakart arczárói olvashassa végítéletét: midőn az ajtó rögtön megnyílt 
’s Leonard e’ kétes pillanatban észrevétlenül előttök állott.

^Bocsánat, — mond Leonard, megvető gűnymosolylyal tekintve rajok— 
ha alkalmatlan időben jövök; mert itt, úgy látom, egy harmadik nem 
váraték.“4

A’ nö e’ hangra iszonynyal döbbeni föl helyéből, arczát a’ szinlett ke
serv helyett borzalmas sápadtság futá el, ’s egy pillanatig szólni nem tudott.

,Ah, ön az, Leonard; — rebegé végre a’ nö, alig érthető, reszketeg han
gon— épen jókor jő, legalább ön lehet itélöbiró köztünk; mert képzelje csak, 
engem a’ gróf a’ szó teljes értelmében megbántott!1

Leonard kétkedő iszonyú pillanatot lövelt most a’ nőre, kinek azonban 
arcza és egész lénye a’ mondottak után szokott sajátságához tért vissza; ’s 
róla a’ reszkető iijura, ki halványan, ’s majdnem eszmélet nélkül dőlt vissza 
karszékére.

,,,’S miért, ha merem kérdezni?“4 szóla, szavait éles gűnymosolylyal ki
sérve, mellyeket a’ nö reszketve látszott megérteni.

,Miért? im képzelje, — mond a’ báróné mindinkább magához térve és 
fesztelenül — irodalmi beszélgetésünkben, melly Eugen Sue utolsó regényét 
.,Matildot“ taglaló, a’ gróf igazán megbántó lön, midőn egész komolysággal 
állítá, hogy én Ursulehez egészen hasonló jellemmel bírok.4

.„Valóban megbocsátbatlan méltatlanságot követett el nagysád ellenében, 
— jegyzé meg Leonard élesen — mert még nagyságodban sok hiányzik, hogy 
magát Ursulelé képezze. . . .  Matilddal pedig névrokon. . .  ’s igy Alfréd — 
szóla mosolygva ehez fordulva — ha talán te Rochegune kívánnál lenni, azon
esetben nekem más nem jut, mint Lugarto szerepe----  ’s imigy egyesülve
egy színdarabot adhatunk.4“

A’ báróné egész lényében újra láthatólag rezzent meg, miglen Esz- 
tey álmélkodva tekinte a’ beszélőre; midőn egy harmadik férfiú a’ te
rembe lépett.

,Jó estét, kedves férjem;4 szólt a’ nö könnyebbült lélekkel, örvendve 
nyújtván kezét a’ belépőnek, ki nyájas barátsággal üdvözlé vendégeit.

,Honnét jösz, kedvesem ?4 kérdé a’ nö a’ szokott üdvözlet után.
„„A’ casinobul, Matild, hol minden estve, mint tudod, ecartézni szoktam; 

azonban, mivel ma nincs színházi napod, haza sieték, hogy magadra ne légy 
hagyatva; ’s annál inkább örvendck titeket, barátim, itt találhatni,““ mond a’ 
férj vendégeihez fordulva.

„,Lám, barátom,— mond sajátságos gűnynyal Leonard—mig te ecartézol, 
mi itt a’ bárónénál literatori estvélyeket tartunk.“4

„^Valóban! — nevetett jókedviileg a’báró — mióta nőm téged ismer, azóta 
nagy kedvelője a’ literaturának; még pedig a' magyarnak is, mi egy magyar 
nőnél vajmi sokat jelent; nemde igazam van, Alfréd? — folytató enyelgöleg
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Eszteyhez fordulva; — de im, te oily mélázva és szótlan ülsz itt, hogy végre 
magam is elhiszem, mit ma felőled a’ casinoban állítanak, hogy szerel
mes vagy.““

„Szerelmes, én?—felelt Esztey lángoló, zavarodott arczczal— oh, nem. 
Azonban tán szomorúbb vagyok, mert sajnálkozva hagylak el titeket, holnap 
Párisba kellendvén utaznom.“

„,’S ezen te szomorkodni tudsz?“4 nevete Leonard felvidulva, mig Esztey 
búskomolyan pillantott a* nőre, kin egy különös neme a’ szórakozottságnak, 
vala látható.

„„Irigylésre méltó sors, barátom, — mond a’ báró, — huszonnégy éves 
korában Párisi láthatni. Én is huszonnégy éves valék, midőn e’ fénygazdag 
várost meglátogatám 's milly jól ismertem! Azért is, Alfréd, szívesen szolgál
hatok neked némi ajánló levelekkel.““

,De tudod, mit adhatnál Eszteynek?— monda’ nő hirtelen közbeszól
va — azon térképet, melly, mint mondád, olly híven ábrázolja Páris minden 
szögletét.4

„„Igaz bizony; — szól a’ férj — je r, Alfréd, örömmel kedveske
dem vele.““

Esztey kétség- és keservteljes tekintetet vetett a’ nőre, ’s helyéből Ias- 
sudan fölkelve, elhagyá a’ férjjel a’ szobát.

,Ön velem méltatlanul bánt,4 mond a’ nő hirtelen, könyökre fakadva.
„,Bocsánat, Matild; — válaszok Leonard szokatlan engesztelő hangon, 

a’ nőt gyöngéden átkarolva — most látom, hogy csalódtam. De nem termé
szetes-e , midőn öt itt ön mellett könyezni találom, e’ gyáva, hiú piperöcz 
grófot, ki nekem ma vallomást teszen, hogy téged szeretni merészel, ’s le 
udvarlását elfogadni látszatol ?“4

,Lám, milly igazságtalan voltál, — szólt a’ nő kitéröleg — ’s épen ez 
előtt is veled foglalkodám, mint mindenkor, kedvesem!... hogyha férjem 
terve szerint holnap elutazandik, hozzád jöendek kérni tőled4 —’s e’ pillanat
ban az ajtó megett lépteket hallva a’ nő, bámulatos elmeéberséggel tévé he
venyében hozzá : ,Vörösmarty „Fóti dalát“ gondolja ö n ? ...4

„„Hát már Vörösmarty ,Fóti dalát4 is taglaljátok, kedvesem ?““ mond mo
solyogva az Eszteyvel belépő férj, kezében térképet tartva; ’s azt Esztey előtt 
kiterítve, annak hosszas fejtegetésébe bocsátkozék; mig ez szórakozottságá
ban alig ügyelt szavaira.

,„Tudja-e, nagysád, hogy a’,Fóti-dal4 már zenében is megjelent?444 fordula 
Leonard a’ nöhez, előbbi beszédét mintegy folytatólag.

„,,’S igen szépen ; — mond a’ férj; jó, hogy említettétek, holnap, Ma
tild, meghozandom neked zongorára.4444

„Oh,játszék, nagysád, inkább ma valamit!“ szóla Alfréd, a’ férjet épén a' 
párisi boulevardok fejtegetési közt gondatlanul odahagyva.

„Milly isteni zene !44 kiálta fel Alfréd lelkesülten, midőn a’ nő egy phan- 
tasiát Bellimnek egyik kedvencz themája fölött játszani kezde; ’s ezt valóban
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oily ügyesen, annyi fönséges érzelemmel adta elő, hogy játéka a’ legjelesbek 
közé vala sorozható.

,„Ma felolvasást tartottunk a’,Kör‘ben, miért nem jöttél el;444 szólt azalatt 
Leonard Ernyőihez.

„„Igen el valék foglalva;““ suttogá a’ férj halkan.
„ ,Sokat mulasztói, barátom; ma igen érdekes tárgyak felett folyt 

a’ vita.“4
„Oh, Matild, hát mennem kell, elhagynom önt ’s igy lemondanom az élet

ről;“ — sohajta ugyanekkor Esztey a’ nő fülébe.
,„Holnap közgyűlés van, — folytató Leonard — én beszédet tartok; hi

szem, hogy ezt el nem mulasztod.4“
,De mint lehet zene alatt csevegni?4 fordult vissza a’nő, a’helyett, hogy 

Alfréd fohászira válaszolna.
,„Hányszor mondám már önnek, hogy az irók általában nem nagy zene

kedvelők; Chateaubriand, ezen dicső kezdője a’ romanticának, mint mondják, 
nem szerette a’ zenét, nem Götlie, nem Dumas és sok többen;“4 válaszola 
Leonard vigkedvüleg.

,„,De ime, itt a’ thea;4“ 4 mond a’ férj, ’s a’ báróné helyét elfoglalva, 
theával szolgála vendégeinek.

Alfréd még szótlanabbul és szórakozottabban ismét a’ báróné mellett 
székébe visszadölt.

Midőn a’ theázás végződök, a’ báróné rögtön elhagyá a’ szobát.
,„,De hová távozott olly hirtelen Matild, ’s hol mulat illy sokáig?““ mond 

a’ férj aggodalmasan, hosszas várakozás után.
,„Hihetőleg fiát megnézni ment, ma nem láttuk a’ kis Bélát közöttünk;“4 

mond Leonard komolyan.
„„Igazad lesz, Leonard; mert ő fia végett vendégeit bármikor elhagyja4“4 

válaszolt a’ férj nejét mentöleg.
,„Mi a’jó anyát csak becsülni tudjuk, és annyival szerencsésbnek tartunk 

téged, ki illy növel bírsz;4“ jegyzé meg Leonard.
„„Már az igaz, hogy megbecsülhetlen tulajdonokkal bir nőm, — szóla 

elégültség hangján a’ férj — de ezért valódilag is szeretem öt; mert tudjá
tok, barátim, hogy szenvedélyes nöudvarló valék, ’s im, mióta öt enyimnek 
nevezem, azóta más nőre nem is tekintek... . ““

„,Valóban naiv vallomás egy férjtől, barátom;“4 szóla Leonard nevetve.
„„Hát a’ kis Béla aluszik-e ? .. 4444 kérdé belépő nejétől a’ férj 

gyöngéden.
,Épen most altatóméi. ..4 rebegé a’ nő, Alfréd mellett leesett kézkendöje 

után hajolva.
’S miután a’ társaság még néhány perczig élénkebben, mint előbb, mu- 

latozék, mellyben részt venni most Esztey is eröködék, a’ gróf menni 
készült.

„,,’S hát valóban nem látnánk többé téged ?““ kérdé a' báró.
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„Még bizonytalan, mikor indulhatok. .u rebegé ez zavarodva, ’s a’ salont 
elhagyd.

Leonard is helyéből fölkelve, ’s mindkettőjüknek jó estvét kívánva, 
Esztey után távozott.

„„Becsületes elmés fiú ezen Leonard; — szólt a’ báró, a’ terem lámpáit 
szorgosan oltogatva—. ellenben, egy unatkozó, gőgös piperköcz ezen Esztey 
’s a’ pesti társalgás valóban nem sokat veszt elutaztával.44“

,En meg örvendek, hogy valahára mindketten elmentek, ’s veled egyedül 
maradhatok;4 mond a’ nő édesen, férjéhez simulva.

III.

,Sebesen haza!‘ kiálta Alfréd kocsisához, batárjába hirtelen felszökkenve, 
kezében egy ess-bouquet-tól édesen illatozó kis levélkét tartva, mellyet több
ször hévvel ajkihoz szorita.

,Mit írhatott e’ levélben ? — szóla az ifjú nyugtalanul önmagában, fejét mind
untalan az ablakon kidugva. — Istenem, mi változás egész földi lételemben, ’s 
épen midőn a’ legszerencsétlenebbnek érzém magam, milly kimondhatlan bol
doggá lettem! De mikor leszek már valahára honn? e’lovak épen ma kiállhatlan 
lassúsággal haladnak;4 mond az ifjú, ismét a’ kocsi ablakát kinyitva, midőn ba- 
tárja hirtelen megáll, ’s a’ gróf villámsebesen rohan fel a’ lépcsözeten.

,Gyertyákat hamar, Jean... Etienne,... nem tudtok reám várni?..4 kiált 
az ifjú hevesen, inasait összecsödítve.

„Hiszen, monsieur, ma szokatlan korán jő . . felele szokott ,páthoszszal4 
a’ mindig egyenlőn udvarias franczia komornok, ura szobája előtt az égő 
gyertyát kezében tartva.

,De, az istenért! vidd hát előre már a’ gyertyát4; kiáltá szokatlan indu
lathévvel a’ türelmetlen gróf, az égő gyertyát álmélkodó komornoka kezéből 
kiragadva. — Egyedül hagyatva, szenvedéllyel vonta elő azon kis levélkét, 
mellyet most még egyszer forró csókjával illetett, mielőtt áhitatos buzgó- 
sággal olvasni kezdé.

,Az egekre!... kiálta fel az ifjú, egészen elhalaványulva... ez tán szem
fényvesztés?., én nem láthatok jól—4 ’s a’levelet kezében görcsösen forgatva, 
újra fenhangon kezdé olvasni:

„Forrón szeretett, egyetlen Leonard !

Te már több napja nem jövel: mi tarthato tt vissza, ki tudod, hogy ettem perczei 
csak azok, miket veled élhetek. Oh, de hisz te, Leonard, ismered határtalan szerel
mem et, ’s nem kétkedhelél soha: azért mondd meg, mikép jövél most rögtön azon 
gondolatra, hogy engem félts egy Esztey A lfrédtől? . .  Nevess, ha őt magadhoz ha
sonlítod; nevess, ha meggondolod aggodalmid balgaságát, midőn tudod, hogy két 
ev óta több vagyok, mint kedvesed, hogy rabnőd vagyok, Leonard! Sietve akarlak
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meg tudósit ni arról, mit mondani időm nem vala, liogy, lia férjem falura tér, mint 
szándoka van, tehát ismét hozzád jöendek, boldog órákat töltendő, mellyhen, minapi 
Ígéreted szerint elő kell mutatnod leveleimet; mert kétlem, hogy megvannak, 
Leonard! ’s hogy oily becsben tartod, mint én a’ tiédet, mellyek yánkosomba varrva, 
álmomat olly édesen ő rz ik ; igy ébren, mint álmomban veled s tiéd,... MAT1LD.‘‘ 

Midőn az ifjú e’ sorokat végező, még egyszer dermedt ijedőssel forgatá 
a’ levélkét kezében ’s egy mellette álló karszékbe hanyatlott.

Néhány pillanatig az ifjú kebeléből sóhaj nem emelkedők; keserve néma 
volt, de annál nagyobb; kétségbeesés mutatkozék szoborhalvány arczán, mig 
rögtön ismét dühösen felszökkent helyéből, ’s szobájában sebes léptekkel fel— 
’s alá járva, töredezett hangon veszékle:

,Iszonyú csalódás! hova leszek e’reményeimről lemondva, tudván, hogy 
ö engem nem szeret!...De ah, szeret egy m ást...és szivem legszentebb érzé
seit csak azért táplálta, hogy gúnyolva nevessen felették kedvese karjai kö
zött!----Hah! — kiálta fel az ifjú kettős diihvel — csalfa, álnok, hamis te
remtmény, kinek erényében annyira hittem, hogy tiszta érzéseimet is szent
ségtörésnek gondolám.. .  ’s ö azalatt gúnyjátékot űzött szerelmemből ’s 
kikaczagott Leonarddal együtt. ’S ez, kit legmeghittebb barátomnak tarték, ő, 
kit tisztelve szerettem,. . .  ’s mindennek most egyszerre vége! — mond az ifjú
könyeit törlesztve — de istenemre! ez gyávaság lenne tőlem__ ennek vívni

' kell velem, vívni életre-halálra!‘ ’S az ifjú szemei dühösen lángoltak, ’s ezen 
eszmétől lelkesítve, egypár pisztolyt vön magához,’s örült sebességgel iramlott 
ki szobájából, szolgáit álmélkodva hagyva maga után.

IV.

A’ hatvani-utcza kétemeletes házai egyikében gyorserösen huzat ék meg 
többször a’ csengetyii, mig a’ házmester, álmából feldöbbenve, mérges tekin
tettel nyitá fel a’ kaput, ’s a’ bejött ifjú olly villámsebességgel rohant el mel
lette, hogy ez által gyertyáját eloltá, ’s igy kettőzött szitkait bocsátá utána a’ 
felingerelt jámbor német: mig amaz vissza sem tekintve, épen olly indulatosan 
húzta most a’ csengetyiit az első emeletnek egy osztálylakában.

,Ki az illy későn ?‘ kiálta egy boszús hang belülről.
„Gróf Esztey, urad barátja; csak nyiss rögtön ajtót.“
’S a’ szolga álmélkodva bocsátá be a’ grófot.
,„Mi hoz téged illy későn hozzám ?“‘ nevete Leonard, már pongyolában 

elébe lépve.
„Leonard! te tudod legjobban, milly meghitt barátod valék----’s im, én

vívni jövök veled“ — mond az ifjú szenvedéllyel, az ismert levélkét kezébe 
dobva.

,„Az istenért, Alfréd! te vívni én velem? — mond Leonard nevetve, mi
közben magát egész kényelemmel ágyára veté; — de gyanítom, mi mindketten
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bolondok vagyunk; mert te úgy, mint én , egy nöttil játszatunk ki! lm vedd 
ezen czédulát, olvasd, melly nekem nyujtatott, mig ez hihetőleg neked vala 
szánva, ’s nevessünk egyet, barátom!“4 ’s Leonard valóban újra jókedvüleg 
kezde nevetni.

’S Esztey indulatosan nyúlt a’ levélke után, mellynek áhnélkodva czimét 
’s benne dobogó szívvel e’ sorokat olvasá :

,Ha a’ szív parancsot elfogadna, oh, Alfréd ; tán nem írnám önnek soha, mit most 
kérni jövök: m aradjon, ha becses ön előtt azon vallomás, hogy már régen és vég 
nélkül szerettetik MATILDtöI.4

„Mi ez?“— kiálta fel az ifjú, lelkének végső erejét szakadozni érezvén.
„,Tehát még most sem érted ? — szól nyugodt vidorsággal Leonard, 

kezéből azalatt az olvasott szerelmes levelet letéve — az egész igen egyszerű 
dolog, barátom, ha az ember az asszonyok ármányos lelkét ismeri; neked? 
mint nekem, egyszerre Írattak e’ sorok, ’s rögtöni átadásuknál csupán egy kis 
tévedés. . .  ’s ime téged keserved kétségbeejt, mig én jókedvüleg nevetek, ’s 
csupán azért haragszom, hogy egy nőnek hinni tudtam ’s hogy illy együgyii 
teremtmény mégis túljátszott eszemen.“4

,,De hisz ez rettenetes!— szóla Esztey, mintegy nehéz álomból felriad
va — hisz ez kétségbeejtő, ’s te mitsem szólasz erről, nyugodtan lefekszel, 
’s én egész kényelemmel olvasva talállak, mintha semmi sem történt volna!... 
mondd, milly érzéketlen,hideg agyagból gyúrt szív a’ tiéd? te nem keseregsz, 
nem sírsz, nem gyűlsz boszúra; mig az én agyamban a’ gondolatok iszonya
tosan váltják fel egymást, ’s majd elhalni tudnék szivem bánatában, majd ismét 
megölni öt, téged enmagam, ’s porrá zúzni az egész világot — 41

’S az ifjú itt újra szenvedélyes kényekre fakadt.
,„Kesergeni én, egy nő után? — mond Leonard büszke öntudattal, ’s 

helyéből fölkelve — én, ki annyi philosophot tűztem ki tanulmányomul?.. ez 
gyarlóság, nevetség lenne! Mi a’ boszút illeti, ezt minden ingerültség nélkül 
föltevém magamban , mielőtt még hozzám beléptél, barátom; mert Leonard 
senkit büntetlenül magával játszani nem enged. Azon kötelék, melly öt rab- 
lánczon tartá, ’s mellynek visszanyeréséért eddig hizelgett: levelei —  ezeket 
holnap egy anonym levél melleit átkiildendem férjének, hogy bűnhődjék a’ 
csalfa! ’s sziikség-e még ehez a’ keserv és önemésztődés?444

Leonard e’ szavaknál egy rejtett szekrényt vont elő, mellyböl valóban 
több, mint harmirrcz levél hullott ki, szintolly finom elegantiával, olly édes 
illatot bocsátók, mint azok, mellyeket a’ fiatalok egymás közt kicseréiének.

Alfréd e’ levelek szemléleténél borzalmas fájdalommal takará el arczát 
egy pillanatig, ’s aztán mintegy uj eszmétől elkapatva, ugrott fel.

„Barátom! — szólt az ifjú borzalmas elszántsággal — mondd, ezen le
velek valóban a’ te jogszerű birtokod, rendelkezésednek egészen alávetvék? 
’s te eltökéléd őket a’ férjnek kezéhez szolgáltatni, mi tán méltányos föl
ingerlésedben megbocsátható —  Add nekem azokat, ’s én aranyakkal borítom 
be, hogy birtokomba kerítsem.44
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Leonard egy kétes, álmélkodó pillanatot vetett az ifjúra, ki ez által neki 
bátorodva, folytatá:

„Igen, ob, Leonard; te tudod, én elég gazdag vagyok, fogadd el ajánlatom 
minden legkisebb aggodalom nélkül; sokszor liallám utazási vágyadat, mint
leghöbb óhajtásod czélját; ime 15 ezer forint a’ tied,__ utazzál, menj, hová
akarsz, ’s hadd nekem a’ boszuállás isteni érzetét.44

„,’S te nem tréfálsz ?444 mond a’ még mindig kétkedő Leonard.
„Tréfálni, én? — kiálta kettős fájdalommal az iíju — tréfálni? midőn az

élet és halál viharjai dühöngnek keblemben__ kérd egész birtokom, ’s én
örömmel felváltandom, ’s még mindig adósod maradok..

Leonard halk léptekkel járkált fel- ’s alá szobájában, magában még min
dig határozatlan; midőn egyszerre Alfréd előtt állott meg.

,„Ha igy van, —■ szólt a’ józanul gondolkozó szerető, mintegy félig 
enyelgve — adj tízezer pengőt, én holnap elutazom, ’s tied a’ levelek ’s Maliid 
minden szerelmi jogaimmal...  és a’ boszú, mit aztán > barátom, választani 
akarsz.. .4tC

Midőn a’ gróf egy negyeddel később a’ szobát elhagyá, Leonard öröm
sugárzó arczczal, ’s szemeinek alig hihetve nézegető gyertyafénynél a’ bécsi 
bankjegyeket, mosolygva mondván: ,„Már ez valóban különös szerencse!
Midőn e’ nőt először megpillantám__ kétévi mulatás egy csinos növel, ’s
huszonöt ezer forint ráadásul! Botor fiú!— nevetett föl a’ józan bölcselkedü, 
— tán még többet is adott volna? ’s mos! jómulatást neki az olvasáshoz !4*4 ’s 
nevetve feküvék ágyába.

V.

Éles martiusi szél süvölte Pest utczáin végig, ’s a’ kocsik zöreje rég 
elhangzott már a’ belváros részeiben, midőn a’ szentferencziek terén lassú, 
bizonytalan léptekkel egy emberi alak haladott, mély fohászszal támasztva 
magát az itt levő szoborra.

,Oh, hogy ennyi szenvedés dühönghet emberi kebelben4, — sohajta a’ 
lény csöndesült keservvel, midőn épen a’ hold halványan tört keresztül a’ 
sötét martiusi föllegek megöl, tiszta fényét egy könyezö arezra bocsátva, 
mellyben mi gróf Eszleyre ismerünk.

,’S hányán irigyelnek,— folytatá az ifjú könyes panaszait— hányán tar
tanak boldognak még e’ pillanatban is, inig én az élet és halál közt jövök 
választani! Meghalnom volna legjobb; mert hisz ennyi szenvedést ki is élhetne 
át? vagy, hogy ennyi kín, ennyi kétségbeejtő keserv ne öljön?... Igen, ineg-
boszúlni, vagy meghalni: ez minden, miután megszaggatott szivem vágy!__ 4
mond az ifjú bánatos fölheviiltében, iszonyú egykedvűséggel nyitva föl mel
lényét a’ dühöngő éjszaki szélnek.

Most ismét léplek emelkednek a’ távolbul, ’s egy gyöngéd szózat hallat
szik, mellyre az ifjú visszalekinle.
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,Ki ez ? . .‘ kérdé Esztey elgyengült hangon.
„Uram, irgalmat! — mond a’ közelgő alak — Már három napja, hogy 

éhgyomorral ’s betegen tántorgok szerte . . . “ ’s az ifjút a’ borzalomnak egy 
uj neme futotta át, midőn a’ hold halvány fényénél egy nyomom férfi-arcz 
meredezett feléje, melly inkább kisértethez hasonlíta.

,Mit kívánsz ? . szólt az ifjú szórakozottan.
„Szenvedek, uram! és szerencsétlen vagyok,’s e’ hidegben kiin kell 

alunnom... betegen...“ szól az öreg panaszkodva.
,Szerencsétlen te ? — mond az ifjú, az öregre kétkedöleg tekintve — 

akkor nincs mit irigylened: im egy százszorta szerencsétlenebbet látsz 
előtted/

„Micsoda?— viszonzá az öreg megvető keserűséggel — ön szerencsét
len? e’ fényes ruhákban, e’ gyémántos gyűrűkkel hófejér kezein, mellyek 
még soha nem munkálkodónak ? . . .  De tekintsen reám, ki huszonöt éve min
dig nehéz teherhordó valók, magamat, nőmet ’s két gyermekemet munkámból 
ellátva, mit itt ez elszáradt kezekkel tennem lehetett; oh, de jól mondják, 
hogy a’ gazdagnak nincs szive, — folytató az öreg elfordulva — ’s ha a’ sze
gény segélyt remél, csak az nyújtja azt, ki a’ szükséget maga ismeri.“

,Igazad van, öreg; — mond az ifjú magában, megszégyenülve — imhány- 
szor látók illy szerencsétlent 's nem gyanitám, nem értém: mert magam 
szerencsés valók!4 ’S ez eszmétől mintegy fölélesztve az ifjú, dús alamizsnát 
nyujta a’ szegénynek ’s könnytíltebb lélekkel sietett lakába.

VI.

,Hát csakugyan ismét láthatjuk önt?4 mond enyelgve Ernyei báróné a’ 
belépö'Eszteyhez, ki szokatlan vidorsággal a’ nő mellett helyt foglala, kinél 
még két más látogató vala jelen.

„Én már elutazottnak hittelek;44 mond a’ férj, nyájasan köszöntve.
,„Még csak egy dolgom van kiegyenlítendő — szóla Esztey, szemeit 

édesen Matildra szegezve — ’s aztán tüstént Párisba utazom.444
A’ nő kétkedöleg pillantott Alfrédre, mit ez azonban nem látszott 

észrevenni.
„Belényiné, ö nagysága!44 jelenté most egy belépő inas.
,De hogy e’ nő hozzám merészel jöni, — mond a’ báróné boszúsan — 

én valóban nem tudom, miként fogadjam el e’ látogatást.4
„Minden esetre igen kellemetlen, — szól a’ férj vonakodva — azonban, 

mivel honnlétedet már hallhatá: nem marad más menedék__ 44
,De én el nem fogadhatom; — szól a’ nő határozott hangon az inashoz 

fordulva — mondd, hogy színházba készülök.4
„„Be kár, hogy nagyságod el nem fogadá; — úgymond egyik a’ látogató 

fiatalok közül — szeretném látni e’ nőt, kiről olly különféle hírek szárnyal
nak, ’s ki, mint hallom, olly igen szép.4444
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„,’S mivel vonta magára olly igen nagyságod neheztelését?4“ kérdő Esz- 
tey, a’nőre mosolygva.

,Én nem neheztelek rá. uram; — mond a’ báróné büszke méltósággal 
— e’ nő eléggé szerencsétlen volt a’ társas élet korláti ellen könnyel- 
miileg vétkezni; én szánom öt ugyan, de lársalkodásától kívánok óvakodni.,

„Furcsa gondolat, hogy e’ nő látogatásokat tesz, mig olly rút válóperben 
van;“ jegyzé meg a’ férj.

,„Oh, én mindazt feledém, — mondEsztey, a’ bárónéhoz fordulva — mit 
igen természetesnek látok most, hogy nagysád az illy nő társalgását nem ta
lálja magához érdemesnek. De hogy másról szóljunk, mit dolgozik nagysád 
olly szorgosan?“4 — folytatá Esztey, midőn a’ nő egy finom kézi munkával 
kezde foglalkozni.

,Férjemnek erszényt készítek;4 feleié a’ nő fesztelenül.
,„Hahaha!— nevetett föl szokatlan jó kedvvel a’ gróf — ha már bizonyos 

nökrül szóban vagyunk; én a’ napokban egy furcsa kis történetkéhez ju ték: 
azonban, az istenért, nagysád azt czélzatul ne vegye — mond a’ gróf, deli 
udvarisággal a’ nő felé fordulva — mit azonban nagysádnak méltán magasz
talt jelleménél fogva, minek most is olly jeles példáját adá, tán felesleg is 
megjegyeznem, ámbár történetkém szint’ egy erszényről szól. . .  Egy sze
rencsés szerető megparancsolja kedvesének, hogy neki rögtön egy erszényt 
készítsen....4“

A’ nő arczát gyöngéd pirosság futotta el, midőn Esztey e’ szavaknál éle
sen rátekintve, kissé megállott.

„,De a’ nőnek nincs bátorsága, — folytatá Esztey szabadon — mert 
férje jár és kel ’s a’ munkát könnyen megpillanthatná... kedvesének pedig 
ellent nem mondhat... tán nem is annyira szerelemből, mint inkább félelem
ből, mi illy viszonyoknál később szokott következni__ 444 mond az ifjú még
metszöbb hangéllel, a’ nőre tekintve, kinek fájdalma most az élénkebb figyelő 
szemeit el nem kerülhető.

,„A’ nő azonban mit cselekszik? no ’s ki találja ki közöletek?444 kér
dő Esztey enyelgöleg.

„„Férje szemei előtt elrejtve készíti;“ “ szóiénak nevetve az ifjak.
„,Oh, koránsem — folytatá metsző gúnynyal Esztey, — sőt inkább enyelg- 

ve mutogatja férjének, hogy egy szép erszényt készít számára, ’s a’ szeren
csés férj százszor is megcsókolja érte kezét.... ’s a’nő valóban mind a’ férjnek, 
mind a’ kedvesnek azonegy órában kezdi készítni az Ígért erszényt, mert 
ugyanazon alakban, ugyanazon színekkel kettőt készít] egyszerre, barátim; 
— ’s az ifjú iszonyú gúnynyal nevetett fel, mielőtt szavait folytatná: — ’s az 
irigylett férj naponként örömmel tekinti az erszényt, melly úgyszólván mindig 
régi alakjában marad : mig a’ kedves az övét már régen hordozza.444

„Haha! — nevete most jókedviileg Ernyei — ez már csípős kis történet
ke, valóban; én szeretném a’ balga férjet ismerni, ki illy gyáván engedi 
magát megcsalatni.44
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„„Hin! a’ nők ármányosak; illyesmi nemcsak egy férjen történt inár 
meg;““ jegyzé meg az iíjak egyike.

„Micsoda? — vágott indulathévvel közbe Ernyei — minden illy meg
csalatott férj csupán magát okozza, mert gyönge és elbizott; szeretném én 
azon Ninon de 1’ Enclost ismerni, ki engem illy módon megcsalni képes 
legyen.“

„,De ezt ne tulajdonítsd csupán tenérdemednek;444 — szóla Esztey gú- 
nyosudvariasan, a’ nő felé fordulva, ki szoborhalványan dűlt a’ pamlagra.

„Szeretném e’ férjet ismerni; — szóla Ernyei kiváncsilag — nevezd 
meg, Alfréd, titokban tartandjuk.“

,„Ezt a’ báróné soha meg nem engedné;4“ jegyzé meg Esztey, a’ nőre 
mosolygva.

,De én__ én uram ?4 rebegé a’ báróné, alig szakadozott hangon.
,„Mert gyanítom, hogy nagysád közelebbről ismeri e’nöt;— mondenyelg- 

ve a’ gróf — ’s mint látom, női gyöngédségénél fogva, már csupán azon fé
lelemből is, hogy talán öt megnevezhetném, egészen elhalványult.“ 4

„Matild, ’s valóban ismernéd öt? — mond a’férj feszültebb kíváncsisággal 
— te egészen elhalványultál, kedvesem?.... ’s most csaknem gyanítom, ki 
legyen__  nemde az, kit egyszer hasonló történetkében előttem említél ?“

„,0h,én egészen megvagyok győződve, hogy a’báróné nem nevezi meg 
öt előttünk; — szóla Esztey gúnymosolylyal, magát a’ nő előtt meghajtva — 
mert ö a’ barátságban szintolly hű és meghitt, mint a’ szerelemben ismer
jük ö t . . . .444

,Irgalom, uram !4 rebegé a’ nő, himzötüje után hajolva, mellyet kezéből 
véletlen földre ejtett.

Esztey szokott udvarisággal nyújtotta át a’ fölemelt tüt, a’nélkül, hogy a’ 
nőt elérteni látszanék.

A’ báróné pedig, mintegy hirtelen jött eszmét követve, helyét odahagyá ’s 
a’ zongorához sietett.

,„Milly angyali szive van nagysádnak; — szólt az ifjú, utána azonnal föl
kelve — hogy történetem csupa barátságból ennyire meglepé.444

,Mert ez nem lovagias, uram, nők erényét igy becsmérelni;4 feleié a’ nő 
neki bátorodva.

„Oh, az én nőm igen szigorú e’ tekintetben; ’s most Alfréd, te aligha 
kegyét nem vesztéd?44

,„Kegyét vesztettem?4“ fordult Alfréd kétes mosolylyal a’ nő felé.
,Hihetőleg, uram ;4 mond a’ nő belső teremei felé indulva.
,„Bocsánat, nagysád; — szólt az ifjú, merészen a’ báróné után a’ terem

ajtóig lépve, ’s itt halkabban szólva — ha csak egy pillanatra is távozandik, 
férje mindent megtud— 444

A’ báróné reszketve tért vissza a’ zongorához.
,„Lám milly angyali jóságu ’s engesztelékeny nagysád; — mond az ifjú 

olly udvarias és szelíd hangon, lépéseit követve, mintha valóban bensejéböl
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szólott volna;— és most kérem, játsza nagysád ismét azon phantasiát, mellyel 
múltkor szivünket annyira elbájolá.444

’S a'nö ijedtében mintegy gépileg helyet foglalt,’s ugyanazon phantasiát, 
mellyet tegnap olly ügyesen játszott, meredt, reszkető újakkal alig hallhatólag 
kezdé meg a’ zongorán.

,„Valóban, remekül játszik ma, nagysád ;444 szólt a’ gróf az ifjakra visz- 
szatekintve, kik Ernyeivel együtt egy, az asztalon fekvő albumban la
pozgattak.

„,De még egy kérésem volna, nagysád; — közeledék ismét az ifjú a’ nő
höz hajolva, hogy halkabban e’ szavakat súghassa fülébe: — ön holnap 9 óra
kor reggel hozzám fog jöni: ha csak négy egyeddel késik, férje legott átve- 
cndi azon leveleket, mellyek válaszain olly édesen fog ön ez éjszakán is hihe
tőleg alunni.4“

A’ megrémült nö a’ zongora ,forte4-ját annyira emelé játékánál, hogy ez 
minden értelmét elveszté.

„Ma nem mondhatnám, hogy játékod kedves, — szólamlott meg a’ férj— 
a’ zongora bizonyosan elveszté hangulatát.“

,Oh, fejem szörnyen fáj;‘ kesergett a’ nö könyektől elfojtott hangon.
,„Az istenért, tehát hagyjon fel játékával;4“ — szólt ismét az ifjú, ’s 

gondos figyelemmel közelebb hajolva susogá : — szóljon , eljöend-e 
vagy sem.4“

,Oh, az egekre kérem, férjem meghallja4 rebegé esengve a’ nö ,forte4-ját 
még magasabbra szorítva.

,„Egészen öntől függ választani— 444 mond az ifjú jéghidegen ’s emel
tebb hangon.

,,’S mit választani?“ kérdé a’ férj, feléjük fordulva.
,„Hogy mit játszók ö nagysága;“4 szólt az ifjú elfogultlanul.
„Semmit se játszók, ha feje fáj;44 mond a 'férj, aggodalmasan tekintve 

nőjére.
„,O h, de ö nagysága szeret játszani;“ 4 jegyzé meg, a’ nőre gúnyosan 

czélozva Alfréd.
,Kegyelem, uram!4 rebegé a’ nö könyezve.
’S az ifjak most kalapjai után nyúltak, ’s Alfréd egy hosszas kérdő tekin

tettel állott meg a* nö előtt.
,„En sem kívánok tehát tovább alkalmatlankodni; — mond a’ gróf, magát 

udvariasan a’ hölgy előtt meghajtva — holnap 9 órakor elvárom, vagy...!444
,Eljövök, csak most kegyelmezzen...4 suttogá sebesen a’nö alig érthető 

reszketeg hangon, ’s majdnem aléltan dőlt vissza székébe.
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VII.

A' serviták tornyában épen kilenczet ütött, midőn az uri-utcza egyik háza 
előtt egy bérkocsi hirtelen megállóit, ’s belőle egy fátyollal fedett nő kiszáll
ván, felsietett a’ lépcsőkön.

,Oh, istenem, de mellyik ajtó!4 sohajta a’ nő, az első csengetyüt gyorsan 
meghúzva, midőn az ajtó már nyitva állott.

„Képzelém, hogy szép vendégem leend;44 szóla Alfréd udvariasan, a’nőt 
bevezetve, ’s ajtaját gondosan elzárva.

,Az istenért, gróf, mit kívánt tőlem!‘ szóla a’ nő siránkozó hangon ’s a’ 
legközelebbi székre dőlt.

„De honnét e’ félelem, asszonyom ? — szólt az ifjú gúnyos mosolylyal, a’ 
nő előtt megállva — hiszen e’ szállás nem kevésbé biztos, mint amaz a’ hat-
vani-utczában___ajtóm bezárva, cselédeim, mint ön látá, elkiildvék a’ háztól,
’s miért tehát e’ rettegés ? . . “

,Oh, uram, ön több mint zsarnokilag bánik velem,— sírt a’ nő — én önt illy 
borzasztó alakban soha sem láttam, mint ma és tegnap; ön valóban méltatlanul 
bánik velem annyi kérésimre, mellyeket levelemben még tegnap estve önhöz 
tevék; csak feleletre sem méltatott.4

,,’S hát az nem felelet, asszonyom, hogy kilencz órakor mulhatlanul elvá- 
random?44

,Oh igen, de épen ezen kívánság az, — folytatá a’ nő siránkozva — mi 
az én ’s ön rangjához nem illő.4

„Már ez különös vád, asszonyom; — mond Alfréd, gúnyos udvarisággal 
a’ nő mellett helyet foglalva — nem vala-e jogom azt kérni? ime kezemben 
van az olly édes illatú levélke, ’s kezemben egy másik is, mellyben szinte mai 
napra látogatást igér. . . .  Hisz ön mindkettőnknek egyenlő-édesen tudott Írni? 
hát mit törődik most azzal, bármellyik fogadjad? Vagy tán ott gyöngé- 
debben, hőbben fogadtaték? . . .  lm ezért bocsásson meg, nagyságod, mert én 
csak ujoncz avatottja vagyok még az illynemü szerencsének.44

,Uram; — szólt a’ nő most haragtól lángoló arczczal — ön egy alávaló; 
’s ha ajtaját tüstént föl nem zárja, történjék bár mi, én segítségért kiáltok.4

„Csak egy kis türelmet még, asszonyom;44 — mond az ifjú jéghideg han
gon, a’ nőt helyére visszavezetve, előhozván azon szekrényt, mellyböl a’ nő 
elébe asztalra hullottak az ismert levelek.

,Igen, ön egy alávaló rabló! — kiálta fel most a’ nő még boszúsabban, 
levelei után kapkodva — mert ezen levelek nem önhöz, hanem egy önnél be
csesebbhez írattak; ’s ha vétkezém, tehát vétkem csupán az, hogy ön álnok 
hizelgésit egy pillanatra figyelemre méltatám. ’S ki egy nő ellenében illy dur
vaságot gyakorol, mint ön, az többre is, sőt mindenre képes, ’s én hiszem, 
hogy ezen levelekért ön öt tán meg is gyilkolta?4

„Ne féljen, asszonyom; eziránt teljesen nyugodjék meg; — riadt fel
9
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iszonyatos gúnykaczajjal az ifjú — én olcsóbban, vagy talán még drágább áron 
keritém azokat birtokomba, a’ mint vesszük: mert én vér helyett csak pénzzel 
vásáriam meg. Ne aggódjék ön, hogy talán e’ drágaság becsén alul kelt, mert 
az, ki árba bocsátá, igen nagy becsben látszott azokat tartani; úgyhogy mi
dőn én hatezer pengőt Ígértem értök, ö azt mondá, hogy e’ drága emléket nem
adhatja tizezeren alul__ ’s én — folytatá a’ gróf, magát udvarias mosolylyal
meghajtván a’ nő előtt — attól tartva, hogy utóbb majd birtokosa e’ kincset 
közárverés alá bocsátja, a’ tízezer pengőt nagyságod kedvéért örömmel meg- 
adám. . .

,Oh, ön rettenetes ember ! — kiálta fel a’ nő, kezeit görcsösen kulcsol
va — de én ezt nem hiszem, nem hihetem Leonard felöl; ön megrablá ö t___
’s ö, uram, ö fogja önt ezen alávalóságért kérdőre vonni.4

„írjon neki nagyságod, — szól hideg gúnymosolylyal a’ gróf — tán ha 
ismét oily enyelgve, olly édesen irand, még Schweiczból is vissza fog térni, 
hová az érintett tízezerrel egy miiutazást teend.44

,Oh, istenem! — zokog a’ nő szenvedélyesen, a’gróf előtt térdeire hull
va — legyen tehát ön irgalmas, ön, Alfréd, kiért én mindezen lealáztatást át- 
szenvedém; mert önért bántam meg ’s hagytam el öt, mert önt szeretem! Hát 
még ön e’ szerelemért tudna büntetni ? Oh, adja vissza e’leveleket, — csen
gett a’ nő, a’ gróf térdeihez csúszva — ’s én megsemmisítem azokat. . .  velők 
együtt megsemmisítem mindazon keservek emlékét; mindent elfeledek, Al
fréd ! .. .4

„Matild, ha igazat szólna, ha megbocsátva még szeretni tudna ? . . . “ mond 
az ifjú szomorúan, az előtte térdelő nőre merengve.

,Hisz én szeretlek, — szólt a’nő, örömittasan felugorva — szeretlek. Al
fréd; és mi más hozhatott volna ide hozzád?... oh,hidd,nem a’ félelem; mert 
jobban ismertem lovagias lelked, semhogy tőled félni egy pillanatig tudtam 
volna; igen, szeretlek, már olly régtől szeretlek, mint Leonardot gyű
lölöm !4

Alfréd kétes, álinélkodó pillanatot vetett a’ nőre, ki gyöngéden széké
hez simula.

,Oh, igen, Alfréd; — folytatá a’ nő könnyebbült kebellel — higyj nekem, 
én Leonardot sohasem szerettem.4

„Hiszem,44 mond keserűen azúfju, könyezö arczát kezeivel elfedve.
A’ nő ismét fölémülten nézett az ifjúra, ki még mindig mozdulatlanul lile 

karszékében.
Hosszú szünet lön, melly alatt a’ nő arczát gyanús félelem futotta á t, ’s 

reszketve illeté hófejér keze az ifjú vállát.
Az ifjú egész lényén borzalmas rezzenés vala e’ gyöngéd illetésnél lát

ható ; kebléből nehéz, leirhatlan keservteljes sóhaj emelkedék és a’ nő elhala- 
ványulva bocsátá le kezét.

„Asszonyom! — mond eltorzult, halvány arczczal az ifjú, helyéből föl
emelkedve— ön, mint látom, igen túlbecsült áruba bocsátja kegyeit, ha azon
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megvetést, azon gyűlöletet legyőzhetni remeié, mellyet ön ellenében annak érez
nie kell, ki ö n t.. . .  mint én, egykor szive mélyéből szerette!..“

„Tekintsen ön ez arczra, asszonyom; — folytatá az ifjú lelkesült, magasztos 
hangon — ez ma először pirul el, égetve azon szégyentől, hogy önt szeretőm! 
Igen, szerettem olly tisztán, olly istenítő fönséges érzelemmel, millyet ön, asszo
nyom, mint látom, szive ürességében felfogni sem képes!—De im hallja ön tovább: 
— mond az ifjú, keserű érzelmeitől elkapatva — szerettem olly lángoló, olly 
határt nem ismerő szenvedéllyel, hogy közelében, mint gyermek, reszketék, 
ha ön mással szólott, reszketék, ha lehellete ajkaim illető, és a’kéj és gyönyör 
érzetében reszketve összerezzentem, valahányszor e’ kezet megfognom sza
bad lön, mellyet most undorral érzék vállaimon feküdni.“

Az ifjú, keserű érzései özönében, könnyes szemekkel fordula el a' nőiül, 
ki iszonyodva dőlt vissza előbbi helyére.

„Oh, ha ön érteni tudná, mit tesz az: megküzdeni érzéseinkkel — foly
tatá az ifjú rövid szünet után, ismét a’ nő elébe lépve, ki hangos zokogásra fa
kadt — elmondanám önnek szenvedéseim hosszú sorát; elmondanám, miként 
éjeket tölték álmatlanul szivem harczaiban, midőn kétkedve tevém magam elébe 
a' kérdést: fog-e valaha szeretni, szerethetni azon angyali lény, kit én egyetlen
nek hivék? Hányszor hagyám el illyenkor teremét azon üldöző fúriával keblem
ben; hányszor, midőn egy mást, bár férjét ön mellett meghitten ülni láttam! 
Boldog ég! — sohajta fel az ifjú kettős keservvel — én e’ nőt még gyermeke
szerelmétől is féltéin----kit most megvetve emelek föl lábaimtól!... Igen,
nincs három napja még, asszonyom, egy királysággal nem cserélek, ha valaki 
azt ígéri, mitől most undorral fordulok el.“

Az ifjú egy kis szünettel ismét érzéseit kiváná csilapítni, ’s azután ismét 
imigy folytatá:

„Oh, asszonyom, hogy ön olly kevéssé értheti, mi volt azon rettentő csa
lódások fájdalma, mellyet álnoksága lelkemre hozott; ime nézze e’ pisztolyt, 
ezt azért töltém meg, hogy éltem szenvedésinek véget vessek; igen, akkor, 
azon iszonyatos órában, midőn a’ leveleket megvásárlám, ezt meg akaránt 
önnek irn i, ’s aztán meghalni! ’s ha már mindent megvallék,— foly
tatá az ifjú szörnyű izgatottságában — tudja meg azt is , mielőtt lelkem e’ 
pillanatban visszaborzad, hogy vesztve az angyali ideált, mellyet önben imád
tam . . .  én még most is szeretem önt! igen, szeretem, mint egy aljas, közön
séges nőt, ki becsületes férjét rútul megcsalá, ’s midőn Leonarddali szövetsé
gét önsoraiban olvasám , azért megvívni kívántam vele, ’s magamat megbo- 
szúlni, mert szerettem!“

„Igen, undorral ’s gyűlölettel eltelve, enakaratom ellenére is szeretem 
önt, még akkor is, midőn mint kétszeres hazug, áll itt előttem! Szivem vé- 
rengzve vágyott a’ boszú vagy Szerelem után, és az örüllek örömével vártam 
e’ pillanatot, mellyben önnel egyedül lehetek, ’s agyam majdnem ketté szakadt 
a’ változó indulatok szeszélyében, mellyet ön elfogadtatására tervezők!.. ’S 
én mindent vártam öntül, asszonyom, csak azt nem, mit ime megéltem ! hogy

9*



ön férjét, kedvesét harmadszor is megcsalja, hogy szive el nem fogad csak 
egyszer is életében egy igaz, gyöngéd női érzeményt, ’s hogy a’ szégyen, 
megbánás, csalódás könyei helyett álnok szerelemmel veti ismét magát kar
jaim közé, hogy bűne jeleit, a’ leveleket, illy gáládul visszanyerhesse! . . . “

’S az ifjú olly sértöleg végzé szavait, hogy a’ no iszonyú tekintete előtt 
a’ pamlag párnáiba rejté könyezö arczát.

»Ne sírjon, asszonyom, — mond az ifjú büszke méltósággal — ’s hagyja 
a’ könycket a’ szerencsétlennek számára ; ha az érzés szent harmatát illy 
ocsmányul látom pazéroltatni, szégyenleni fognám, hogy szemem nedves, ’s 
én már eléggé ismerem önt, hogy könyeit igaz gyöngyöknek higyjem.44

’S az ifjú a’ kebelben viharzó szenvedélyek küzdelmei által elbágyasztva 
dőlt le pamlagára.

Hosszú szünet lön,mellyben csak a’nő hangos zokogása háboritá a’csen
det. E’ jelenet valóban drámai komolysággal birt.

,Adja vissza ön leveleim, mellyeket nincs joga többé visszatartani;4 — 
szólt végre a’ nő, komolyan fölkelve.

„Igaza van ! — sohajta az ifjú — mert ezek elveszték már mind a’ sze
relem, mind a’ boszú becsét,’s im egy föltét alatt tüstént visszaadom azokat.... 
midőn két nappal ezelőtt e’ leveleket tízezer pengőn megvásárlám, — folytató 
az ifjú nyugodt méltósággal — őrjöngő szerelmemben elmerülve, nem is sej
téin, hogy ezen pénzt a’szenvedő emberiségtől loptam el, mert jótéteményekre 
szentelhettem volna. — De midőn minap e’ vétkes levelekkel, mint kétségbe
esett, lelkem viharában haza térnék, egy szegény beteget találtam a’kövezeten 
feküdni, kinek e’ nagy város háztömegei közt nem vala helye, hova fáradt, be
teg testét letegye; mig néhány pillanattal azelőtt én tízezer pengőt egy pilla
natnyi kéj megszerezhetéseért adtam. Ön ugyan nem érti ’s nem értheti, mi 
elszégyenülés, mi megbánás gördült e’ hasonlítással lelkemre; de elég, hogy 
ekkor eltökélém magamban helyreütni e’ hibát, ’s ime most önnek is részt 
nyújtok benne, ’s ez legyen, asszonyom, biinhödése; mert a’ bűnösnek még 
az égtől is bünhödés igértetik, ’s leveleit visszaadva, mi lenne öné, asszonyom ? 
nevetve ülne fel kocsijába, nevetve, hogy hármat egyszerre olly ügyesen meg
csalni képes volt!___Azért e’ levelek csak akkor kerülnek ön birtokába
vissza, ha két nap lefolyta alatt egy nyugtatványt szolgáltat kezembe, 5000pftról 
szólót, mellyekkel a’szegények kórházát jóltevőleg segítette. Ekkor én, átvevén 
a’ nyugtatványt, leveleit—ime összesen harminczhármat—múlhatatlanul kezé
hez adandóm;“ ’s a’ gróf komoly hidegséggel szedé össze a’ leveleket, mel- 
lyek az asztalon szétszórva valának.

,En ezt nem tehetem ’s tenni soha nem fogom — mond a’ nő mérgesen 
felugorva; — nem tűrök illy zsarnokságot olly alávaló embertől, mint ön, 
uram!4

„Két napot engedek, asszonyom, melly alatt ideje lesz eltökélett szándékát 
vélem tudatni; — mond az ifjú arczának szokott hideg gúny vonalmaival — ’s 
ha nem. . .  úgy a’ levelek Ernyei bárónak kezébe jutnak.44
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,0h, legyen ön irgalmas illy elhagyott szegény nő iránt ; — rimánkodolt 
a’ báróné, az ifjú lábaihoz borulva— hisz már eleget szenvedék, eléggé legya
lázott’s elég ocsmányul büntetett; kegyelmezzen, uramí ne tegyen ön sze
rencsétlenné egész életemre! csak még egyszer kegyelmet, higyje meg, öt
ezerét összegyiijtenem lehetlen, hallja ön,lehetlen, becsületemre esküszöm../

„Lehetlen, illy dús bárónénak? kinek kocsiját, lovait és saját öltözékeit 
a’ világ az elegantia typusainak tartja? ... kinek gyöngyei és egyéb ékszerei 
tizszerte meghaladják e’ csekély összeget? ’s ezen felül — folytatá az ifjú 
metsző gúnynyal — arról is biztossá teszem nagysádat, hogy ezen nyak eléggé 
szép, és ezen kezek eléggé fejérek ’s bámultatni fognak mindezen ékszer 
nélkül is.“

,Uram, az istenért, mit mond, hova gondol ön, én ékszereimet adjam el? 
Oh, de hisz ez nem lehet; ön csak enyeleg;4 — esengett a’ báróné kulcsolt 
kezekkel térdein.

„De, nagyságos asszonyom, az istenért í milly lealázódás; — szólt az ifjú 
jéghideg gúnynyal, a’ nőt fölemelve — ön itt lábaim előtt pénzért eseng ? .. 
hova gondol ön ? . . . “

,'S én ezt soha nem teendem;4 mond a’ nő, boszúsan fölemelkedve.
„’S én egészen hatalmába adom önnek a’ választ;“ szól a’ gróf határo

zott hangon, ajtaját felnyitva.
,0h, adja vissza leveleim; én ezek nélkül nem távozhatom; régi szerel

mére kérem, adja vissza ;4 esdeklett a’ nő újra siránkozva.
„Nem udvarias ugyan; — mond az ifjú magát meghajtva — de kénytelen 

vagyok nagyságodat újra emlékeztetni, hogy tiz az óra, inasaim minden pilla
natban visszatérhetnek ’s én csak nagyságodat kívánom e' kellemetlenségtől 
megóvni.“

,0h, ön szörnyeteg, kinek szive nincs;4 kiálta a’ nő kétségbeesetten, ’s 
az ajtón kisietett.

’S midőn a’ nő elment, ’s az ifjú a’ bérkocsit ablaki alól elrobogni hallá, 
még egyszer utána tekintett’s egyszerre a’ hideg görcsöt, melly szivét össze- 
szoritá, szétszakadni érzé keblében, ’s a’ pamlagra majd aléltan visszaesve, 
hangos zokogásra fakadt... a’ szívtelen ifjú!!

VIII.

,Hol voltál, kedvesem, illy sokáig? már kétszer keresélek.. /  monda' 
belépő Ernyei nejéhez, midőn ez épen hazatéré.

„Dolgom volt a’ városban;“ mond a’ nő zavarodottan, arczát elfordítva.
,Ne fordulj el, angyalom; — szólt a’ férj, kezét gyöngéden megfogva — 

m értén azonnal sejditém holléted; te a’ templomban voltál: kisírt szemeid 
mutatják, hogy leányod szomorú emlékét liléd, kit ma egy éve szállitánk 
sírjába.4
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A' no hangos zokogással borult férje karjaiba.
Egy pillanatig a’ férj gyöngéden tartá a’ nőt karjai közt, ’s egy könyűt 

törölve szeméből, illetőleg szoritá kezét ajkaihoz.
,Ne sírj, édesem! — mond a’ férj szelíden nyugtatva öt — és gondolj fi

adra, ki ép és egészséges; enyésztesd e’ szomorú emlékképet lelkedből.4
„Ha valaki ezt velem feledtetni képes volna; —• szólt a’ nő, könyes sze

meit szerelemmel férjére függesztve — azt csupán jóságod és szerelmed te
hetné; igen, ezen határtalan jóság, mellyet benned becsülök, imádok, hozzád 
egy kérésre bátorít épen ma, midőn mindketten szent emlékét üljük; melly, 
ah, olly rég feküdt már súlyos teherként lelkemen, bár kimondani nem merész
lém azt----44

,Oh, szólj, egyetlenem, szeretett Matildom, szólj, mit kívánsz?4 monda a’ 
férj, ’s nejét gyöngéden átkarolva, vele a’ pamlagon helyet foglalt.

„Oh, rég kívántalak már megkérni; — sóhajtott a’ nő gyöngéd hangon, 
hozzá simulva -— midőn még gyermekem meghalt ’s mi mindketten annyit 
szenvedőnk, egy fogadást tettem szent emlékére; már akkor gondolám, hogy 
misetartás és halotti szent áldozat nem olly szükséges ártatlan lelkének üdvére, 
mert hisz e’ földön még angyal lévén, angyalok közé tartozik ö ott fen is; — 
folytatá a’ nő, könyezö szép szemeit lelkesülten ég felé emelve— azért egy más, 
talán még szentebb fogadást tevék, hogy a’ szegény, elhagyatott gyermekeket 
megóvjam!. . .  Azóta valahányszor egy rongyokba burkolt, sápadt arczu árva 
gyermeket láték bolygni az utczán, mintha csak az égből intett volna ő : anyám, 
atyám, vegyétek az árvákat oltalmatok alá, mert addig nem nyughatom én!... 
'S ime, oh, megbocsáss, kedves férjem; — mond a’nő, kezét forrón ajkihoz 
szorítva, — megbocsáss, hogy nélküled is tenni merészlém, de ezen emléktől 
üldözve, hidd el, nyugtom nem vala, ’s midőn épen ma sírja előtt imádkozám, 
szent eskümet erősítve, eltökélém magamban, hogy a’ szegény gyermekkór
ház javára ötezeret az ö emlékére ajándékozok.44

,A’ czél szép és dicséretes. . .  ’s kérésed egészen angyali lelkedhcz ha
sonló : de hagyjuk ezt, Matild, egy évvel későbbre; tudod, angyalom, az uj 
butorzás az idén sok pénzünkbe került;4 — mond a’ férj kis szünet után, a’ 
nő kezét érzékenyen viszont ajkihoz szorítva.

„Csodálom valóban, hogy illy forró kérésemre illy hidegen tudál felelni 
— szólt a’ nő újra könyezve. — Megtagadhatnád-e, mik nem csupán az én, 
de a’ sírból szegény leányod fohászai is , kinek úgyis többé soha semmit nem 
adhatsz, ’s ezen jótétemény, mellyért annyian áldanának, volna minden, mit a’ 
dús atyai birtokbul nyújthatsz még neki! Vagy ha ezt nem akarnád, — foly
taid a’ nő nagy lelkesedéssel — ime szent fogadást teszek, ’s ha kívánod, Írás
ban adom, hogy nekem nem kell az idén, nem három évig, sőt meddig csak 
te akarod, angyalom, nem ruha, nem ékszer’s nem bármi csekélység, csak ezen 
egyetlen kérésem meg ne tagadd.44

,Jól van tehát, angyalom, ha ez annyira sziveden fekszik;4 szólt a’ férj, 
bámulattal nejére tekintve.



,.Öli, de menj, hozd a’ pénzt, vagy nyugtatványodat. . .  hadd küldjem még 
ma, midőn gyermekem halotti napja__ u

’S a’tiirhetlen nő forró csókjaival illeté ismét félje kezét, az ígért pénz
ért újra szobájába küldve öt.

,Hogyan is tagadhattam volna meg ez ártatlan kérést, ámbár nem kis ál
dozatomba kerül — mond a’ báró vigasztalóig önmagában, a’ pénzt leolvasva 
— mert valójában ritka nő; hisz ezt mások piperére kérik . . .  ’s ö illy szép 
czélokra!... valóságos angyal ö!!!‘
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IX.

Egypár hét múlva különböző hír- és divatlapokban e’ három tárgyat le- 
liete történetesen együtt olvasni:

Schweiczi leveleket, mellyekben Leonard érzékeny tollal festé a’ szere
lemről halhatlanitott Clarense varázstáját.

Gróf Esztey Alfréd forró lázbóli szerencsés felgyógyulását.
Végre főleg magasztalva Ernyei báróné különös jótékonyságát, ki a’ 

szegény gyermek-kórháznak ritka nagylelkűséggel ötezer pengői aján
dékozott.



KÖLTEMÉNYEK.

EMLÉKLAPOK.

1 8 3 6.

I.
G Y Á S Z  É S  Ö R Ö M .

(íjásznak és örömnek 
Kerte e’ világ: 
Kéjrózsák teremnek 
Benne ’s búvirág.

Kény szerint virágot 
Senki nem szakaszt: 
Ember életére 
A’ sors adja azt.

31 ind kettőt kezéből 
A’ ki nyer vegyest, 
Az méltán imádja 
Ötét mint kegyest;

Mert merően egyet 
Gyarló porkebel 
Földi életében 
Nem viselne el.
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A ki nem halandó ,
Mint az istenek,
Változatlan egyet 
Olly lény birna meg.

Kérjed, oh leányka,
Ot a’ lét urát:
Mérjen itt alant k é jt ,
Mérjen bűt reád.

Bajza.

A’ TEMPLOM KÖVE.

NÉPREGE

H0l a ’ Sajónak tiszta habjai 
Kies mezők ölén csilámlanak,
A’ pait felett gyászos tekintetű 
Kommá levének a’ templomfalak

Rajtok 's közöltök embercsont hever, 
Elszórva, nem nézetve senkitől;
És mái1 föléje hitvány gaz boiult, 
Ingó az est hüves szellőitől.

Egy van, mi épen áll a’ romterón 
Évszázad óta, egy mohfedle k ő ; 
Helyéből azt mozdítni nem lehet,
’S bámulni szokta a’ jövő-menő.

És a’ vidék lakói ajkain 
A’ templom kövéről monda él,
Mit kandallónál a’ családapa 
Háznépének gyakoita elregél

* -*

Egyszerű volt a’ kicsiny falu,
S népe mindig olly elégedett;

Mert szivében béke ’s csendlopó 
Sokra-vágynak helyt nem engedett

Utcza mellett lombos füzeken 
Lenge át a’ nyári gyönge szél;
’S néha lombos füzek árnyiban 
Fürge pórleány zenéje kél.
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Lenke, mint a kert virágai 
Közt kitün a’ rózsa ékesen : 
Legszebb, legdicsértebb rózsa volt 
A’ falucska lány-füzériben.

Apja ö reá híven figyelt,
Apja dús, kevély nemes vala,
’S őrködésben lánya keblinek 
Bensejére mit sem gondola.

Ám miért is?... szent igaz marad : 
Titkos eszköz a’ leányi szív,
Mégis eltalálni rejtményit 
Hódolattal milly sok ifjú viv!

Hogyha jött a’ termetes Pető,
Lenke szót se szóla ’s elpirult ;
Mig zephirként, inelly ligetbe leng, 
A’ legény elöl odább vonult.

Sokszor a’ derengő hajnalon,
Vagy midőn az estkorány leszállt, 
Jó Pető lombos fűz árnyiban 
Kedvesével édelegve állt.

Ekkor ajkuk vallomásra nyilt, 
Lenke illykor monda egy ,igen‘t ; 
A’ legénynek arcza tűz leve,
’S lánya keblén kéjesen pihent.

Pórkunyhók felett midőn a’ hold 
Elmosolyga szűz sugárival:
Két szerelmes im karöltve jő, 
Leikökön a’ bű gyönyörbe hal.

’S ott, hol áll az egyház ünnepi 
Nyugalomban háboritlanul,
Jó Petőnek tiszta érzete 
Illy szavakban zeng le ajkirul:

,Szüreményem, hajnalarczu lány ! 
Mondd, hűséged láncza végtelen, 
Hogy szerelmed boldogitni fog, 
Mondd előttem itt e’ szent helyen.

Szalmaviskó bár az én lakom,
A’ mit ösereklyeként b írok :
Benne mégis sorsnak ellene 
Zúgolódni, hidd, soh’ sem tudok
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Földkebelben kincs dúsan terein,
Ám nekem mit ér e’ gyáva kincs? 
Tölgyfa-asztalomnál kéjt lelek,
Csak te felmosolygva rám tekints.

Nyisd meg rózsaajkad és frigyet 
Esküdjél nekem te szende lány; 
Téged óhajt, téged e’ kebel,
Sors viharja bármi helyre hány‘

Lenke, mint ha május reggele 
Életet lehelve felhasad:
Nyájasan tekint és lelkiben 
Áradozva kél a’ gondolat.

,,A’ kitől megválni nem tudok:
Csak te vagy, te lészesz, jó Pető ; 
Lángszerelmem akkor hamvad el, 
Majd ha rám borul gyász temető.

’S isten átka érje léptemet,
Légyen e’ föld puszta kínhelyem;
És előttem kárhozat sötét 
Poklaként terjedjen gyötrelem.

Változzam csodává sírodon,
’S nézzen a’ világ tanu-jelü l;
Halld meg, isten; halld meg oh Pető 
Hogyha megcsal e’ szív hűtlenül!“

X *
.Mintha éjszak jéghatáriról 
Fclsivitna dúló förgeteg :
Pusztulást terítve vad nyomán 
Omlik egyre a’ tatársereg

Nincs előtte semmi drága, szent;
Vak dühében korra mit se néz,
Aggot, ifjat egyiránt tápod ,
’S merre elzúg, a’ hon árva lész,

Hol piros vérrel fut a’ Sajó,
Áll remegve a’ kicsiny falu ;
Népe szivét, szívben a’ reményt 
Megtöré a’ gyilkos háború.

’S mert veszélyben olly hatalmas ír, 
Bízva égre föltekinteni:
Templomokban ők a’ jámborok 
Összegyűltének könyörgeni.



140

Vannak őrök a’ templom falán,
Ilt lehunyni egy sem rettegő ;
És közöttük a’ ki legmerészb, 
Fegyverével termetes Pető.

,,Talpra fel! nyakunkon a’ talár!“ 
Hangzik a ’ szó, ’s vészharang riad : 
Mig feléjek vágtat pusztító 
Sáskaképen egy pogánycsapat

És imádkozásra nincs idő ,
Durva zaj, sikoltás mindenütt ; 
Szörnyű, a ’ midőn a’ kis falu 
Halni bátor népe összeüt!

Küzdenek . . . .  de hajh , sükerteleu. 
Szent hajlékukat ki tartsa meg ?... 
Senki, senk i. . . .  ők a’ jámborok 
Harczolásban mind elestenek. .

’S lesz komor, kidulta’ kedves hel\, 
És miként a’ sír, élettelen;
Mig az egyház lángja fellobog 
Csillagtalan terhes éjjelen

i t  *tt

Tűntek évek, és a’ harczvihar 
Elvonultán újra béke lett;
Oh, de a’ ki jól tud érzeni,
Könyre indul a’ romok felett.

Megjön a’ lány bájosékesen,
Olly kaczér, olly vigadozva j á r ;
A’ tarolt föld, mellyet ö tapos, 
Százak életét takarja bár.

Lenke, Lenke! hol maradi szived 
A’ szelíd, a’ hü, a’ drága jó ? .. 
Lányka, lányka, hogyha sírra lépsz, 
Vígan édelegni nem való.

Esktanuja — a’ romolt egyház — 
Lelkiben már rég nem érdekes ; 
Mert körűié hizelegve szép 
Kardos urli lepkeként repes

És beszélnek ők szerelmesen,
Ajkaik gyönyörbe forranak;
S mennybe felvarázsló csók után 
Mindketten nagy esküt mondanak
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,\ngyal! én örökre hű leszek,
Istenemre, szümre esküszöm !*'
Szólt az urfi ’s érzetlángiból 
Puszta, mézes szóknak árja lön.

Lenke térdel a’ templom román ,
,,A’ nagy ég úgy áldjon engemct 
Néz az urfi ’s borzadalmiban 
Önmagára szent keresztet vet.

Rázkódott a’ lányka ’s hirtelen 
Megrengett körül a’ barna rom ;
És im eskhelyén csodás alak —
KgyT idétlen kőszobor vagyon.

Nincsen érzés durva tagjain,
Élte gyász-sóhajban szállá e l ;
Mégis, mintha kíntól vérzenék ,
Mintha sima a’ kemény kebel!

Szégyenében mintha földbe vágy nék 
Mind alább-alábbra sülyedez.
Lenke ! átkod súlya vajmi nagy !
Lenke, Lenke! a’ te képed ez.

’S búsan ott sötétlik a’ szobor 
Századévek óta S z e n t h i v e n ;
Míg a’ sírnak hosszú álmain 
Jó Pető nyugalmasan pihen.

Lécay József.

K Ö L T Ő I  S Z A B A D S Á G .

, Világom nagyszerű, csodás,
Mellynek határa, vége nincs,
Szabad röptében képtelen 
Szárnyam lekötni rab-bilincs !c

„Hoho, barátocskám, ugyan 
Minek már e’ badar beszéd ?
Mellyben s z a b a d n a k  hirdeted 
Magad, az is k ö t ö t t  b e s z é d “

Tompa Mihály.



A’ D I V A T O R V O S .

TORZKÉP.

NAGY IGNÁCZTÓL.

Luther Márton egykor az orvosokat az ur isten foltozó szabóinak nevező, 
kik a’ testben rongyolásnak indult embereket ismét összeférczelik és foltoz
gatják. A’ tudós tanár azonban alkalmasint nagy bakot lőtt ezen állításával, 
mert a’ foltozott ruha rendesen sokáig el szokott még tartani, de az emberek, 
kik orvosi foltozáson mennek keresztül, többnyire vagy csakhamar szétfosz- 
lanak, vagy minduntalan újabb foltozásra szorulnak, mig végre a’ sok folt 
miatt saját anyjok is alig ismerhetne rájok. És ez igen természetes, mert mi
dőn az ember megbetegszik, akkor egész erejének a’betegség ellen kell küz
deni, ’s igy ha orvost hivat, igen természetes, hogy már két baj ellen kell har- 
czolnia, a’ mi azután nagyon kétessé teszi a’ diadalt. Mi tehát azt hisszük, 
hogy az orvos nem foltozószabó, hanem olly ember, kinek hivatása, vagyis, 
ki hivatásának hiszi: a’ beteg ember testéért tusát küzdeni a’ karcsú lábú vi- 
gyorgó halállal. E’ tusa közben az orvos mindent megtesz, a' mit tud , vagyis 
tudni vél; mindent rendel, a’ mit hasznosnak hisz, ’s teljes tisztelettel bízik 
az ur islenben, ’s az emberi természet haláliránti undorában, ’s miután min
den gyógyszert siker nélkül kisértett meg, akkor vízhez ’s levegöhez folya
modik; azaz: betegét fürdőbe vagy utazni küldi, ki azután többnyire ki is 
utazik ezen silány árnyékvilágból, ’s a’ múlandó földi örömeket örök dicső
séggel cseréli föl.

Általános jellemzésre ez talán elég lesz, ’s most rögtön és egyenesen a' 
divatorvosra térhetünk. Ez könnyeden végzi tanulási pályáját; holttestek he
lyett a’ divatvilág semmiskedéseit bonczolgatja, ’s azt hiszi, hogy, ha a’ szép 
szem, száj, orr és ajak vonzó vagy visszataszító erejéről alapos ítéletet tud 
mondani, akkor az emberi test minden részeit orvosilag ismeri. A’ probate- 
teken azért mégis mindig szerencsésen átúszik, mert ö fölötte jó tánezos, jó 
tánezosnak pedig rendesen igen sok pártfogója szokott lenni, ’s egyébiránt 
természetes esze többnyire csakugyan van, ’s ezzel gyakran többet segíthet 
magán az ember, mintha fülig könyvekbe temetkeznék. Hogy rövidek legyünk,
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tehát csak azon időszakra térünk, midőn már zsebében van hősünknek az or
vosi oklevél, melly öt embertársai életének független urává teszi.

Mindenek előtt nagy lakomát ad barátainak, kik közt néhány újságszer
kesztő, vagy legalább szerkesztőségi segéd is találkozik, kik azután lapjaikban 
illő körülményességgel magasztalják értekezését, mit graduáltatása alkalmára 
irt, ’s melly igen szép velinpapiros és csinos uj betűkkel jelent meg, melly 
körülményt a’ dicséretből világért sem szabad kifeledni; azután külföldi uta
zásra készül, ’s ekkor ismét egyet fiinak a’ tárogatóba a’ baráti lapok, figyel
meztetvén a’ nagyérdemű közönséget azon dúsreményü fiatal orvosra, ki ta
nulmányainak sikerére a’ tapasztalás koronáját készül föltenni. Ha ezt csak 
egyetlen magyar lap mondja is el, bizonyosak lehetünk az iránt, hogy vala
mennyi német lap, mint megannyi kis uláncsahos, közleni fogja azt hasábjain; 
’s igy számos család lesz előre is figyelmes a’ reménydús orvosra, ki alkal
masint meg fog házasodni, ha külföldi utazásaiból visszatér.

Hősünk tehát legelőször is Bécsbe utazik, ’s miután meggyőződött arról, 
hogy szent István tornya most már csakugyan egyenesen áll, Graefcnbergbe 
megy, hol egy igen érdekes lengyel grófnő temetésén olly mély bánatba 
merül, hogy szórakozásra van szüksége, ’s azért rögtön Berlinbe siet, ’s ott 
a’ nevezetesb orvosok neveit tárczájába jegyzi, egy pár magyar ifjúval jól 
mulat, és még néhány német városka megtekintése után egyenesen Párisba 
rohan. Ott az isteni Rachelt, mikép a’ párisiak nevezik, csudálja; Sand 
Györgynél bemutattatja magát, néhány franczia Yaudevillet vásárol, Hahnemann 
özvegyét meglátogatja, valóságos pezsgőt iszik, és Londonba utazik. Mivel 
azonban London olly nagy város, hogy csak hónapok alatt lehetne kórházaival, 
természettudományi ritkaságaival, ’s egyéb nevezetességeivel illendően megis
merkednie, tehát inkább nem is fog e’ roppant munkához, hanem egynéhány jó 
beretvát, ’s egy valódi Makintosh kabátot vásárol, gondolván, hogy ennek 
szagától maga a’ halál is irtózni fog, azután pedig a’ legrövidebb utón vissza
utazik Magyarországba, tapasztalásokkal dúsan megrakva, ’s utjának szörnyű 
fáradalmait kipihenni törekszik falun, szülőinek nyájas körében, kik most már 
sokkal emeltebb fejjel járnak, mert erősen hiszik, hogy a’ halál nem igen me- 
részlend illy tapasztalt derék orvoshoz és szülőihez közelíteni.

A’ szalonkák ’s fogolymadarak ideje lassanként lejár,’s ezen madarakkal 
a’ falun tartózkodó uraságok is eltávoznak, ’s a’ főváros felé vonulnak; hő
sünk fölteszi magában, hogy eléggé gyakorolván már magát a’ szárnyas álla
tokon, ezentúl csakugyan komolyan ’s kizárólag a’ halál ellen fog puskázni, 
melly föltételét azonnal végre is hajtja, ’s ellátva a’ gyapjuárnak egy részével, 
Pestre utazik, mintha csak épen most érkezett volna meg külföldi utazásaiból, 
’s mintha nem is töltött volna el öt hónapot falun. Megérkeztét a’ hírlapok 
tüstént illő hangon jelentik, hogy a’ szegények ingyen nyerendnek tőle or
vosi segélyt, a’ mi magában nem nagy teher az orvosra nézve, mert a’ valódi- 
lag szegény ember rendesen csak akkor folyamodik orvoshoz, midőn már fél- 
lioltan kórházba hurczolják.
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Most már az a’ födolog , hogy mikép szerezhessen magának betegeket. 
Szerény, tanult orvosnak ez eleinte igen sok bajt, aggodalmat és álmatlan éj
szakát okoz ; de a’ divatorvosnak ez csak gyermekjáték. 0  egy este két szín
házban is megfordul, feltünőleg angolosan öltözve, és inasa által nagy robajjal 
hivatja ki magát, mintha súlyos és nagy tekintélyű betege által kerestetnék. 
Ezalatt barátaival hangosan beszél hölgyek közelében a’ házasság édes örö
meiről , ’s világosan kimondja, hogy tüstént nyakába venné ezen boldogító 
igát, ha hölgyet találna, kinek szive valódi szerelemre gyulna iránta. Az illy 
észrevételek soha nem tévesztik hatásukat, ’s bizonyosak lehetünk abban, hogy 
egy pár nap múlva legalább hat olly család fogja öt hivatni, melly bővében 
van a’ fölserdült díszes hajadonoknak. Az illy helyeken, mintegy odavetve, 
csak azt mondja a’ divatorvos, hogy mihelyt betegeinek száma eléggé megsza
porodik, azonnal élvezni szándékozik a’ házasélet boldogságát. Az illy oda
vetett megjegyzések többnyire csattanó hatásúak szoktak lenni, mert ezen 
családok azután utón útfélen egekig magasztalják a’ nagy tudományu fiatal 
orvost, ki e’ szerint utóbb valódi betegekhez is jut, és népesítni kezdi a’ te
metőt; miért azonban teljességgel nem vádolhatni öt, mert mindnyájan jól 
tudjuk, hogy halál ellen nincs orvosság.

Ezen egy fogással azonban természetesen nem érheti be a’ divatorvos, 
mert neki gyorsan kell emelkednie. 0  tehát kávéházakban ’s egyéb efféle he
lyeken is gyakran mutogatja magát, és mihelyt ismerőssel találkozik, azonnal 
nagy ügyességgel tudja a’ beszédet külföldi tapasztalásaira és mostani bete
geire ’s nagyszerű gyógyításaira fordítani. Kárhoztatja öt talán valaki, hogy 
illy alkalommal többnyire nem marad meg egészen az igazság ösvényén? Mi 
öt nagyon menthetőnek találjuk, mert ö ezt csak legtisztább szándékból teszi; 
ö ugyanis meg van bensöleg győződve, hogy a’ legjobb orvosok egyike; e’ 
szerint tehát az egész emberiségnek kimondhatlan becsű szolgálatot tesz, mi
dőn minden áron betegeket törekszik magának szerezni. Hogy erre a’ dicsek
vést és kérkedést nagy sikerrel használhatni, az igen természetes, mert ki ne 
tudná, hogy a’ gyarló emberek az igénytelen szerénységben nem igen szok
tak bízni. — De lássunk egy pár élő példát is, hogy mikép törekszik magát 
ismeretessé tenni a’ divatorvos. Tegyük föl, hogy nagy társaságban van, hol 
egy barátjához igy szól:

,Tegnap ismét egy nevezetes esetem volt.4
„Valóban?“
,Igen. X . . .  grófhoz szólítottak, kinek azonnal rendelvényt irék, ’s be

tegem huszonnégy óra alatt meghalt.4
„Ezt nem látom különösen nevezetes esetnek.44
,De mégis, mert ügyetlen orvos talán még egy egész hétig is elkínoz

hatta volna öt.4
„Jobb lett volna öt meggyógyítani.44
,Ha egy nappal előbb Innak, úgy bizonyosan megtartottam volna életét; 

de igy azon szerencsétlenségem van, hogy többnyire csak akkor folyamodnak
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hozzám a’ betegek, midőn már a’ leghíresebb orvosok is lemondanak rólok: 
igy azután igen természetes, hogy néha-néha nem sikerülhet őket a’halál kör
mei közül kiragadnom. Én erről nem tehetek/

„Pedig ez nagy baj, mert illy esetekben a’ fizetés is elmarad.“
,Épen nem/
„Ha mindjárt az első rendelvényre meghal is a’ beteg?“
,Az mindegy. X. . .  gróf örököseitől húsz aranyat kaptam/
„Mégis csak különös, hogy az orvost mindig fizetik, akár fölgyógynl a’ 

beteg, akár más világra költözik.“
,Én pedig igen természetesnek találom ezt, mert mit tehet arról az orvos, 

ha betegének ideje lejárt?4
„Az igaz, de gyakran arról sem tehet, ha fölgyógyul.“
,Ah, barátom, ez elmésség akart lenni, nemde?4
„Nem épen, hiszen ti magatok mondjátok, hogy mindazokat, kik hason- 

szenvi gyógyszerrel élnek, csupán a’ természet gyógyítja meg.44
,Az igaz, mert a’ hasonszenvi rendszer csak üres agyrém.4
„Tanultad azt?44
,Miért vesztegettem volna erre időmet? Beszéltem Hahnemann özvegyé

vel Párisban, és az elég.4
„Hát a’ vizgyógyászatról mit tartasz ?44
,Röviden ennyit: ha kendődet öt perczig mosod, szép tiszta lesz, ha el

lenben egy hétig folyvást dörzsölöd és mosod, úgy bizonyosan elszakad. 
Voltam Graefenbergben, ’s bízvást hihetsz tapasztalásaimnak.4

„Tehát csak a’ te rendszered jó?44
,Betegiilj meg, hivass engem, és tapasztalni fogod.4
„Köszönöm szépen!44
Az illy elhatárzott hangú ’s némi kis humorral és merész hasonlítások

kal vegyitett megjegyzések és okoskodások ritkán tévesztik hatásukat, mert 
a’ gyarló emberek igen szeretnek a’ rendkívülihez tapadni, és nem igen jár
nak valódi alaposság után, minthogy annak önmagukban is ritkán lelik nyomát. 
— De nagyon csalatkoznánk, ha azt gondolnék, hogy ezzel már tökéletesen 
ki vannak merítve azon módok, mikkel a’ divatorvos betegeket szerez magá
nak. Esze olly leleményes, hogy mindezt még csak csekély kezdetnek kell 
tekintenünk.

Igen szerencsés sikerű mód még ez is. A’ divatorvosnak elutazása előtt 
számos barátja és számtalan ismerőse volt. Ezeket most egymásután megláto
gatja, ’s utazási kalandjainak ’s nagyszerű tapasztalásainak elmondásával mu
lattatja. Az asszonyokat figyelmezteti a’párisi divatokra, ’s annyit beszél ka
lapokról, fejkötökröl és keményített szoknyákról, Musard tánczvigalmairól ’s 
a’ fesztelen párisi életről, hogy végre szükségkép megkedvelik öt, és legna
gyobb szerencséjüknek tartják, ha minél előbb ismétli látogatását. A’ férjek
nek ellenben sokat beszél a’ franczia kamarák és angol parlament legjelesb 
szónokairól, kikről a’ hírlapokból gondosan gyűjtöget érdekes adatokat, miket
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saját találékony elméje illőn fűszerez, hogy egészen eredetieknek látszassa
nak. Mivel pedig politika a' magyarnak leggyöngébb oldala, ’s legkedveltebb 
nádlova, tehát igen természetes, hogy a’ férfiak is igen szívesen fogadják a’ 
divatorvos baráti látogatásait. Természetes azonban az is, hogy az illy baráti 
látogatásoknál gyakran ismeretlenekkel is találkozik, kikkel rögtön megismer
kedni iparkodik. ’S mi könnyű azután úgy forgatnia a’ beszédet, hogy ezen 
ismeretlenek által is baráti látogatásokra szólittassék föl! Ez valódi gyer
mekjáték. Meg kell azonban jegyzeniink, hogy illy látogatások alkalmával 
gyakran igen jól és ügyesen tudja előhozni, hogy milly bökeziileg fizettetnek 
külföldön, 's különösen Angliában az orvosok, ’s hogy az orvos csak úgy mű
velheti ki magát tökéletesen, ha bő jövedelem mellett egészen gond nélkül 
élhet. Ez olly tárgy, mit nem lehet eléggé sokszor ismételnie a’ divatorvos
nak, azonban természetesen mindig apró történetkékkel fűszerezve és mint
egy enyhítve az orvosok ismert nagylelkűségéről, mellynél fogva csupán azért 
fizettetik magokat fényesen a’ gazdagok által, hogy fölöslegöket azután bö- 
keziileg oszthassák meg szegény özvegyekkel, 's más szerencsétlenekkel, kik 
idegenek gyámolitására szorulnak.

De az ügyes divatorvos itt még koránsem állapodik ám meg, mert ő 
nemcsak szívesen fogadott látogató, hanem egyszersmind jól fizetett háziorvos 
akar lenni. És ez lánczszem gyanánt folyik a’ másikból. Lássuk csak:

A’ divatorvos látogatóban van. A’ tekintetes vagy nagyságos asszony kis 
fia igen síiriin ásitgat; mi azt hiszszük, hogy azért, mivel a’ tanulás órája kö
zelít, ámde a’ divatorvos ehhez jobban ért; ö arczát azonnal komoly és je
lentékeny redökbc vonja, szemeit majd lezárja félig, majd ismét nagyon is 
fölnyitja, száját összehúzza, szemeit az anyáról a’ fiúra, a’ fiúról pedig 
anyára fordítja, fejét alig észrevehetőig csóválja, és — hallgat, minden 
mozdulata által tetemes aggályt tüntetvén ki. Igen , ő hallgat, ’s ez a’ mes
terfogás !

A’ gondos anya csak hamar észreveszi az orvos sajátszerü mozdulatait, 
fiának fejét tapintja, és — nagy ég, a’ fiú feje valóban meleg! Az orvos alig 
észrevehetőig sóhajt, és ismét hallgat. Ámde a’ gondos anya nem hallgat, 
hanem nagy aggodalommal szól:

,011y meleg a’ fijam fejecskéje.1
Most már az orvos is szól,mégpedig olly sajátszerü, megnyugtató ’síéiig 

tompa hangon, melly még nagyobb aggályt képes gerjeszteni, mondván:
„Színéből láttam, hogy változása van.“
,Az istenért, talán csak nem veszélyes?1
„Oh — épen — nem — gondolom!“
,Arczából ellenkezőt olvasok.4
„Oh, nyugodjék meg, nagysád, gyermekbajokon rögtön segíthetni, ha tel

jes kilörésök megelöztetik; én Berlinben és Londonban különös tanulmányom
má tevém a’ gyermekbajokat.“

,Kérem, orvos ur, legyen szives megtapinlani fiacskám literét.4
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„Szívesen.“
A’ divatorvos előveszi szép franczia hengeróráját, baljában tartja, jobb

jával pedig a’ fiúcska üterét tapintja, ’s egypár perczig legnagyobb csönd ural
kodik. Végre mintegy könnyülve szólal meg bősünk:

„Láz van készülőben —44
,Az istenért!4
„De egyetlen kis gyógyszerrel megelőzhetjük; hanem ma és holnap nem 

szabad az urficskának tanulni.“
Az anya tüstént Írószereket hozat, ’s bősünk egyetlen porocskát ir az 

urfinak, melly czukron kívül egy pár hűsítő szerecskéböl áll, mellyek nyáron 
igen kellemesen hatnak az emberre, ’s miket a’ legegészségesb kanári madár
ka is minden ártalom nélkül vehetne be.

A’gyógyszert meghozzák, az orvos maga személyesen adja azt be a’kissé 
makranczoskodó fiúnak, és ime, csoda történt; a’ fiúcska azonnal rendkívül 
vidám lesz, a’ gyógyszertöl-e, vagy azon megnyugtató és szivviditó öntudat
tól , hogy két egész napig nem kell tanulnia, azt nem merjük meghatározni; 
annyi bizonyos, hogy a’ gyöngéd anya helyét is alig találta örömében, bősünk 
pedig azon délután még kétszer ’s másnap négyszer tett látogatást a’ kis fiú
nál , melly kitűnő szorgalma nemcsak rendkívüli érdemül rovatott föl neki, 
hanem egyszersmind jól megjutalmaztatott; magától értetvén, hogy azon pil
lanattól rendes háziorvossá lett, ’s több jó háznak hathatósan ajánltatott.

Azonban, még más módja is volt, mellyel házi orvosi rendes hivatalhoz 
tudott férkőzni. Többi közt, midőn olly háznál volt ismeretségi látogatóban, 
hol veszélyes beteg volt, mintegy történetesen kezébe vévé a’ háziorvos 
rendelvényét, végig futott rajta szemeivel, ’s könnyeden vállat vonított, mi 
közben némi szánakozó mosoly vonult el ajkai körül; mellyel azonban azonnal 
gondosan elnyomott, mihelyt észrevevé, hogy valaki rápillantott. Illyenkor a’ 
férj, vagy ha ez volt beteg, tehát a’ nő, természetesen tüstént aggályosán 
kérdé ö t:

,Talán valami helytelent vett észre, orvos ur, a’ rendelvényben?4
„Oh kérem, hiszen nagyságtok háziorvosa régi, tapasztalt férfi.“
,De ön vállat vonított.‘
„Valóban?“
,És mosolygott.4
„Ezerszer bocsánatot kérek, ha tudományom kedvelése feledteté velem 

az üledéket.“
,Oh, kérem, orvos u r , méltóztassék őszintén szólani, szegény betegem 

már olly rég óta szenved.4
„Megvallom, nem örömest avatkozom ügytársaim működéseibe.44
,De kérem.4
„Ám legyen, ha épen parancsolni méltóztatik. Az orvosi tudományok 

gyakorlati része nálunk Magyarországban még nagyon hátra van, ’s különösen 
az újabb és sokkal hatályosabb gyógyszerek csodatevő ereje még úgy szóU

10 *
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ván egészen ismeretlen, ’s hová nálunk hetek alatt jutnak, oda Francziaor- 
szágban vagy Angliában egyetlen nap alatt röpülnek el. ügy van, az orvosi 
tudománynak is vannak vasutak A’ betegnek forróláza van, mikép tudni mél- 
tóztatik. Én Berlinben és Párisban különösen a’ lázakat tevém tanulmányaim 
főtárgyául, ’s mondhatom, hogy tapasztalásom következtében négy nap alatt 
talpra állíthatnám a’ beteget, ki már ugyanannyi hét óta nyomja az ágyat; 
pedig most már nemcsak magával a’ bajjal, hanem az eddigi gyógyrendszer 
fonák hatása ellen is küzdenem kell, melly lassúsága miatt minden erejétől 
megfosztá a’ szegény beteget.“

,Oh, kérem, drága orvos ur, méltóztassék irni.‘
„Valóban nem örömest fosztom meg ügytársamat nagyságtok becses 

bizalmától.“
,Mindenre kényszerítem önt, teljesítse kérésemet!4
„Ám legyen, midőn az emberiség szózata parancsol, akkor félre kell 

minden melléktekintetet tenni. Hanem kérem, csak a’*** gyógyszertárba mél
tóztassék küldeni, mert egyedül ott kezdnek utasításom szerint némelly uj 
gyógyszereket tartani.“

Hősünk a’ becsmérlett rendelvényt csaknem szorul szóra leírja, ’s ezt 
mindennap ismétli, mert nagyon természetes, hogy a’ régi orvoson nem ad
nak mindjárt túl, hanem járni hagyják öt a’ beteghez, ’s rendelvényeit min
dennap pontosan hősünk kezeibe szolgáltatják, ki vállat vonít, szánakozólag 
mosolyog, ’s a’ rendelvényt lemásolja. A’ beteg, már úgyis túl lévén a’ baj 
veszélyesb részén, kevés nap alatt fölgyógyul, ’s hősünk dicséretekkel hal- 
moztatik, és itt is rendes házi orvossá lesz ; a’ régi orvos pedig elég sová
nyan kifizettetvén, útnak bocsáttatik, és minden ismerős körben becsmérlé
sekkel tetöztetik, mert ■— igy fizet a’ világ !

Ezeket elmondván, meg kell jegyzenünk, hogy mindezek nem egy pár 
nap alatt történnek, hanem legalább is néhány hónapot igénylenek. Ezalatt a’ 
divatorvos sokat költ, és keveset vesz be, mi szülőinek béketürését meglehe
tősen kifárasztja, kik azon boldog Iliiben vannak ősi fészkükben, hogy ők 
ugyancsak sokat vetettek fiukba,’s igy már most gyümölcsöznie kellene, mert, 
hogy tanulatlanság üszöge nyomta el benne a’ jó magot, azt ők még csak ál
mukban sem képzelik. A’ posta tehát szemrehányó levelet hoz hősünknek, ’s 
igy átlátja, hogy a’ lassú haladás mellett nem szabad továbbra is megmarad
nia, hanem rohanva kell czélhoz törekednie, hogy vagy mindent érjen el egy
szerre, vagy pedig örökre bukjék meg.

Mihelyt ezen eszmére nézve magával tökéletesen tisztába jött, azonnal 
terve kiviteléhez fog. ’S mikép eszközli ezt? Zsidóhoz megy, mert hiszen a’ 
zsidók azon segítő szellemek, kikhez mindazon kétségbeesettek rende
sen folyamodni szoktak, kiknek életszekere az egyenesen haladó utón 
elakadt.

0  tehát zsidóhoz megy, és rövid bevezetés után igy szól hozzá;
,Ön lovakkal kereskedik?4



14i>

„Igen, nagyságos uram.“
,Es kocsigyárt is tart?4
„Úgy van, nagyságos uram.44
,Es kölcsönöz is kocsit ’s lovat ?4
„Miért nem, ha illőn megfizetik.44
,En szeretnék délelőtt és délután mindig egy óráig kocsizni a’ 

városban.4
„Az igen egészséges mozgás.44
,Délelőtt üveges hinlót és két pej lovat szeretnék; délután pedig könnyű 

hi utót és két szürkét.4
„Mindezzel szolgálhatok.44
,Es mit fizetek egy hónapra?4
„Csak száz ötven forintot.44
, Váltóban?4
„Isten mentsen! Most már csak pengőben beszélünk.44
,Ez mégis sok.4
„Olcsóbban nem szolgálhatok, ’s a’ fizetést hónaponként előre bátorko

dom alázatosan kikérni.44
,Am legyen. De most más szükséges kiadásaim vannak; én tehát váltói 

fogok önnek adni a’ száz ötven forintról.4
,,A’ váltó igen jó, de legjobb a’ pénz; hanem, ha száznyolczvan forintot 

méltóztatik Írni, úgy szívesen szolgálok.44
,Hiszen ez szörnyű uzsora.4
„Kérem alázatosan, a’ pénz drága.44
,Ez önnek utolsó szava?4
„Nem szoktam alkudni , midőn illy finom nagyságos urakkal van 

dolgom.44
Hősünk meg van szorulva, ’s a’ váltót aláírja, mert jelszava: most 

vagy soha!
Másnap már fényes hintájában látjuk öt az utczákon szerte robogni; min

den második vagy harmadik nagy ház előtt megáll, mellyben uraság lakik, ’s 
az egyik lépcsőn lassan fölsétál, a’ másikon pedig még lassabban leballag, ’s 
ismét hintájában ül, mintha orvosi látogatást tett volna a’ kérdéses házakban. 
Ismerősei ezt látják, ’s nagy szerencséjüknek tartják, hogy illy nagyhírű or
vossal némi közelebb viszonyban állhatnak, ki néhány hónap alatt annyira 
ment orvosi gyakorlatával, hogy már két hintót és négy lovat tarthat. Mivel 
pedig rendesen tapasztalhatjuk , hogy igen sok ember látogatja az olly szín
darabot, mellyben lovak is játszanak, tehát igen természetes, hogy azon orvos 
is kapósabb, ki tudományán kívül pejeket és szürkéket is hoz magával a’ be
teg ajtaja elébe, mert két ló könnyebben kihúzhat valakit a’ sárból, mint 
egyetlen gyalog ember. Az is önkényt következik azután még ebből, hogy 
a’ lovas orvost sokkal jobban szokás fizetni, mint a’ gyalogot, minlhogy nagy 
városokban a’ széna és abrak igen sokba kerül.
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E' szerint divatorvosunk ismét sok beteget szerez magának, ’s hogy még 
többet foghasson, tehát a’hírlapokban nagy betűkkel jelenti, inikép betegeinek 
száma annyira megszaporodott, hogy a’ szegény szenvedőket ezentúl nyolcz 
óra helyett reggeli kilencz órakor kénytelen elfogadni, tudniillik legsürgetösb 
első látogatásainak bevégzése után. Ha közben nyilvános hálát is intéztet 
magához a’ hírlapokban, súlyos betegektől, kik nem is léteznek, ’s kiket ö 
rendkívül rövid idő alatt szerencsésen és nagylelkűen kigyógyitott, akkor 
tüstént ismét legalább is három fizető és harmincz nem fizető beteget kap; 
mert meg kell jegyzenünk, hogy a’ mostani romlott világban még a’ betegek 
közt is sokkal nagyobb a’ nemfizetök száma, mint a’ fizetőké.

Most még egy csattanó hatású fogáshoz folyamodik divatorvosunk. A’ 
_ piaczra hajtat, ’s ott csakhamar megpillant egy részeg puttonyos asszonyt, ki 

dörmögve eviczkél a’ sárban, mikép azt minden hetivásári napon láthatni. Az 
orvos azonnal leugrik hintájából, kabátját földhöz csapja, ’s eret vág az asz- 
szonyon. Ez azonnal jobban érzi magát ’s az emberszeretö orvos öt forintot 
nyom markába, hogy magát illendően ápolhassa. Hogy a’ nép áldáskiáltásai 
követik öt, azt nem is szükség említenünk, valamint azt sem, hogy e’ nemes 
tette három napig minden pamlagon magasztaltatik, és ismét sok beteget 
szerez neki.

így azután valóságos divatorvossá válik hősünk, ’s elöbbkelö beteg 
alig halhat meg nélküle a’ városban, valamint házi tánczvigalmat sem igen 
képzelhetni, melly nélküle menne véghez.

És örökké tart e’ szerencséje ? Oh nem, néhány szerencsétlen gyógyítás 
fölnyitja a’ világ szemeit, ’s helyét más divatorvos foglalja el; ö azonban gon
doskodik magáról, mert rövid szerencséje tetőpontján gazdag polgárleányt vesz 
nőül, ’s csöndes házi életnek örvend.—

R E G E  AZ I K A R U S R Ó L .
A XIX SZÁZAD IKARUSAINAK AJÁNLVA 

SZABADVÁRYTÓL.

Ifjúságom első évei olly boldogok valának, hogy a’ sebes eltűntöknek szentelt 
emlékezet is mondhatlan édes érzéssel tölti meg keblemet.— Hányszor nyug- 
vám derült tavaszi estéken — midőn ünnepélyes csend követé a’ napnak zaját 
’s egyes csillagok, mint szelíden ragyogó könyük, fénylettek az égnek véget- 
len szeretettel rajtam csüngő mélykék szemében — «’regényes Somogy egyik
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Vagy másik zöldellö hegyoldalán.. az ébredező természet bimbói és virágai 
közt.. alattam a’ magános falucska, szegény de békés lakóival, ’s távolabb a’ 
jegenyefák közt emelkedő úriakkal, hol egy angyal mulatott, kinek szive isten 
előtt enyém volt, de kezét halandó emberek pókszálakkal köték idegen érzel
mekhez, ’s lebüvölve tárták ez élet hosszú napjaira.

Serena! avagy nem az valál-e reám nézve: mi a’ végetlen kék boltozat 
fölöttem, melly mindinkább távolodni látszék,minél tovább tekintek fel hozzá!

És ekkor nevezhetlen fájdalmas vágy költözék szivembe — mint távol, 
rég elhagyott hon után ragadtaték csudaerövel beteg lelkem fölfelé., úgy 
érzém magamat, mintha a’ földet el kellene hagynom ’s a’ távozó kéket kö
vetnem és .. de ki nem olvasta közülünk Goethe ,Faust‘-ját?

, . . .  zu des Geistes Flügel wird so leicht 
Kein körperlicher Flügel sich gesellen/

Van az őskornak egy csudaszép regéje, mellyben ezen nevezhetlen vágy 
fölfelé, ezen egy korábbi létnek emlékezetéből homályosan kihajnalló valami 
utáni odaragadtatás gyermeki egyszerűséggel, de csodás poétái erővel van 
festve.

’S ez a’ rege Ikarusról ’s annak merész röptéről szól.
A’ szép regének gyönyörű morálja van arra nézve, ki eltalálni akarja . .. 

megóvatunk szellemi enyészetétől azoknak, kik ezen vágyat a’ képzelődés 
országából a’ rideg valóság határaiba levonják ’s az eszélyes meggyőződés 
biztos alapját elhagyva, földi ismeretök épületét a’ vágynak szellős országába 
akarják építeni — ’s ezen okból napjainkra nézve nem minden jelentőség és 
tanulság nélküli az őskor ezen csudaszép regénye.

A’ íiatal, tüzes Ikarus ,  atyjával az öreg, világtapasztalt D aeda l  u s s a ! 
fogva ült a’ crétai tévkertekben, ’s tüzes vágyok a’ s z a b a d s á g ,  a’ földi 
javak ezen első és legföbbike után minden eszközt megkísértett, hogy azl 
elérhessék. Ekkor az öreg Daedalus azon gondolatra jött, hogy magát repülés 
által megszabadítsa, ’s a’ maga és fia vállára viaszkból szárnyakat készített. 
És csodásán sikerült merényök — mármár elhagyók az ellenséges Crétát ’s 
egy vendégszerető ország felé repültek: alattok a’ tükörsima tenger csendes 
habjai, fölöttük a’ határtalan világegyetem, mellytöl látható korlátok a’ sze
rencsés költözőket el nem választók. És rémitö távolságban pillantó meg 
Ikarus a’ napnak arany tűzgolyóját, régen tisztelte ö azt, mint kútfejét minden 
létnek, megtekintése által a’ földi lét rejtvényeit meg oldva hivé, tőle re
méld kétségei megfejtését, óhajtásai teljesülését., ’s egy nevezhetlen vágy 
fölfelé ragadó — a’ naphoz .  Hiában intézé a’ vén Daedalus, fiához bölcs 
tanácsát, hogy az oltalmazó földtől ne távozzék el annyira : mit használtak a' 
számoló ész minden intései egy fiatal tüzes kebel végetlen vágyai ellenében. 
Olly közel leghöbb és legforróbb kívánságai czéljához ’s azt el nem érhetni
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— ezt Ikarus nem tiirheté ’s az atyai intéseket megvetve mindig fülebb és 
fölebb emelkedett a’ nap tüztengeréhez — a’ meleg és világosság forrásához, 
az élet és igazság kútfejéhez.

De csak rövid ideig tartott a’ szép álom — az igazság napfényét a’ 
gyöngye földi erő ki nem állhatá.. vagy*mint a’ rege mondja: a’ nap meleg 
sugarai elolvaszták a’ viaszkszárnyakat ’s minél magasbra emelkedék a’ tüzes 
ifjú, annál mélyebb volt bukása:

, Icarus Icariis nomina fecit aquis.‘

Szegény Ikarus! ez volt tehát merész röptöd egyetlen eredménye? Két
ségeid megfejtve, óhajtásaid teljesülve vannak-e, avagy megismerkedél-e az 
örök igazságnak csak egy szikrácskájával is ? Semmi — mint a’ hűvös sír a’ 
hullámokban ’s egy szikrácskája sem az örök igazságnak. — Szegény Ikarus, 
vágyaid és ideálaid veled együtt a’ hullámokba temetvék — ’s még neved is, 
melly századokon át a’téged eltemető hullámokban élt, már régen felejtve vau.

Bár szomorú eseted intő például szolgálna mindazoknak, kik az észnek 
vezérfonalát megvetve,’s az ábrándok merész röptében bízván, hason merény
letek által a’ szellemi halál elébe sietnek, midőn közvetlenül megismerkedni 
törekednek avval, mit a’ bölcs gondviselés a’ tapasztalás lassú, de biztos utján 
nekik elérni nem engedett.

Tudós régiségbuvárok ezen gyönyörű mondát a’ hajóvitorlák feltalálásá
nak tulajdonítják, mellyek ügyetlen kezelésénél Ikarus a’ tengerbe rohant. Oh 
tudós férfiak! tehát mindent, a’ mi szép és nagyszerű a’ természetben és az 
életben, a’ mindennapiság és közönségesség körébe kell levonnotok?!

L I T E R A T U R  A.

V I S Z H A N G O K

ir t»  JÓSIK A  M IKLÓS. K é t kö te t. P esten , Heckenast Gusztáv. 1814

L /  szerény czim alatt nyujtá legújabban közkedvességü regényírónk báró Jósika 
Miklós nyolcz beszélyét. A’ koszorús k ö l tő , kétségkívül keble érzései kinyomását 
akará e’ néven nevezni: mert a’ tá rg y ak , mellyeket e’ beszélyeiben fest, a’ modor, 
mellyben azokat előadja, az érzék , melly azokban tükröződik, mind olly erede i, 
hogy azokban, ha nevét ki nem teendé, a ’ magyar olvasó kedvelt, koszorús regény- 
költőjét foga megismerhetni. ’S e’ szerény czim egy igen szép oldalról jellemzi köl
tőnket, ’s például szolgálhat ifjabb Íróinknak, kik közül többen, elkapatva a’ külföld
nek e’tekintetbeni gyakran nevetséges túlzásától, a’ legfurcsább furcsaságokat szeretik 
müveik czímeül tűzni.
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Azonban hagyjuk a’ czimet, bár nem épen olly közönyös dolog a’ czím, ’s nem 
is épen olly könnyű annak helyes megválasztása, mint egyelőre gondolnék, — ’s 
menjünk át a’ szokott csínnal kiállított két luzelke érdekes tartalmára.

A’ gyűjteményt: „ Á b r á n d  és  v a 1 ó“  czimü beszély nyitja meg, levelekben 
Írva. Ismeretes müvész-ecsetlel festi azokban költő a’ regénye bősének lelkét jellemző 
ábrándozást , ’s a’ szörnyű valót, melly öt ábrándjai boldog teljesültében éri. Hogy 
könnyebben felfogjuk a’ beszély egész érdemét levázolom meséjét: „gróf G y u l a  fi  
Kálmán, egy végtelenül felcsigázott ábrándozásig igen korán életunt ifjú, kinek nemes 
szivébe egy iszonyú catastroph, melly öt szülőitől tizennégy éves korában megfosztja ; 
első szerelmébeni csalódása, midőn a’ szép fiatal özvegy, kit az ifjú kebel első hatalmas 
lángjával imáda, külföldöni utazása alatt kezével mást boldogít; ’s végül gyámnoka 
lelkismeretlensége, ki neki, midőn nagykorúságát eléri,  az apai jószágokat szörnyen 
megcsonkítva, adósságokkal terhelve juttatja kezére ; —  egy if jú , mondom, kinek 
nemes, emberszeretö szivébe mindezen lesújtó életkörülmények az életundor 's em
berek iránti bizalmatlanság kínmagját veték, májbajaitóli menekvés tekintetéből Karls- 
baadba utazik. Ott ismeretséget tesz St.Aubin őrgrófuövel (Isaurával), egy szép, szere
tetreméltó, de szeszélyes teremtéssel, ki — miután szerelmüket egymásnak megvallot
tak — a’ fürdöbül eltűnik, ’s levelében tudatja Gyulafival : mikép ö határzatlan időre 
elválván, ön-,  és Kálmán érzéseit is, meg akarja kisérteni, ha váljon nem mulékony 
érzetlobbanás-e azon rokonszenv, melly keblöket viszouosan mintegy meglepő; 's mi
kép minden utánai kutatás sükeretlen leendne ; azonban egy év múlva (1. 53) viszon- 
látást ig é r ,  ha szerelmöket nem tünékeny gerjedeiemnek tapasztalandná ? Kálmán 
egészsége helyreállván, elhagyja Karlsbaadot, ’s azon vigasztalással, hogy eltűnt imá- 
dottját még látni fogja, visszatér örvesi öskastélyába, ’s ott unatkozik családi ügyektől 
elfoglalva, midőn egy estve agg gazdatisztje egy idegen ifjút jelent be, ki már néhány 
hónap előtt a’ vár közelébeni sclnveiczi modorú mulatókastélyt bérlelte ki. Az ifjúban 
Kálmán szeretett Isaurájára (St.Aubin őrgrófnöre) ismer, azt nőül veszi 's boldog
házasságban élnek___ “  Idáig tart az ábránd ; következik az iszonyú való, melly a’
boldog szerelmeseket édes mámorukból fölébreszti. „Házasságuk után kevés hónapra, 
Kálmán vadászatrai távolléte alatt , az alkonyat kétes világában Isaurának egy idegen 
jelentetik be, kiben ö meghaltnak vélt ,  sőt — a’ kezénél levő halotti bizonyítvány 
szerint — jogszerüleg holtnak hitt e lső , gyűlölt férjére ismer, ki egy zendületbeni 
részvéte miatt Spanyolországba menekült, ’s innen tovább bujdosandó tengerre szállt, 
's kalózok martaléka, rabszolgája lön. Rabságából kiszabadulván, Franczíaországba 
visszatér, ’s ott megtudván neje hollétét, azt fölkereső, hogy magával vigye. Ámde a ’ 
nő menni nem akar, St. Aubin örgróf a’ vonakodó nőt meglövi, ’s öt, a’ teremből ki
rohanni akarót, viszont a’ vadászatról megtérő Gyulafi döfi át késével, ’s a’ halálra 
roskadó örgróf pi ztolyt süt Kálmánra, ki nejével együtt kevés idő múlva elhuny.“

Ez foglaltatik e’ beszélyben, olly magasztos költöiséggel festve, hogy bíráló bűn
nek tartaná azt illy rövid szárazsággal vázolni, ha ismertetői tisztje azt meg nem kí
vánná, ’s igy tettét nem mentené. — A’ mély psychologiai ismeret, mellyel kiválókig 
a’ regény hőse, Kálmán, önleveleiben festetik, újabb bizonysága annak , milly mélyen 
tud hatni szerző a’ lélekbe. A’ nemes, minden szépet és jót lánggal felölelni tanult
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szívnek meghűlése, annak a' hideg ész, az élet jégkarjai érintésére lett elcsüggedése, 
’s hogy úgy mondjam fásulásig vitt hidegsége, oily rendkül van itt ecsetelve, hogy 
bíráló többször valódi sajnálattal gondolt a’ derék, de szerencsétlen ifjúra , kinek illy 
beteg lelkét, testi bajának enyhülésével, fokozatosan látjuk ismét gyógyulni az érdekes 
Isaura társaságában; mig majd az észrevehetlenül ébredő szerelem ismét visszaadja az 
élet kedvét a’ boldogtalan ifjúnak! A’ beszély meséje ezen érdekes, mondhatnám, ta
nulságos előadás közben olly íigyelemgerjesztöleg van szőve, hogy a’ vágy, tu d n i: mi 
lesz vége ezen boldogtalan, ábrándos ifjúnak, kivált miután szeszélyes Isaurájával 
összekelt, lapról lapra növekszik: mig végre a’ szörnyű catastroph előttünk, a’ valóság 
egész iszonyával, szivrenditöleg fejük ki, ’s a’ jobb sorsra méltó pár áldozatul esik 
ártatlan nemtudásában elkövetett házasságtörési bűnének !

Bocsánat, szép olvasónöm, hogy illy sokáig tartóztatlak e’ tá rg y n á l ; de Jósika e’ 
müve megérdemli, hogy vele mélyebben megismerkedjünk, ’s általa a’ költőt egy újabb 
oldalról csodáljuk. — Az egésznek remek szövetén azonban egyet nem tudok én ma
gamnak megfejteni. Mint lehetett az, hogy Kálmán, az ábrándos szerelmü hős, ki jan. 
27 -kén  költ levelénél fogva (I- 64)  s e j t e t t e ,  mikép a’ schweiczi lak haszonbérlője 
Isaura l e h e t n e ,  arról mégis e’ naptól szinte febr. 3 -ig ,  ’s igy egész egy hétig, nem 
iparkodott magának bizonyosságot szerezni,  ’s bevárta , hogy Isaura jöjjön hozzá ? 
Talán a ’ szeretett hölgy szava , melly szerint hasztalanul fogott (legalább egy évig) 
utána kérdezősködni, ’s melly a’ lovagias szellemű ’s jellemű Gyulafinak parancs lön, 
tiltá azt ? De ha Isaura igy közelébe jö t t? . . .  Ez egyet nem tudom én magamnak meg
fe jteni, ezen bizonytalanságbani állapotot nem tudom feltenni kivált olly szerelmes, 
ábrándozó ifjúról, mint Kálmán, kinek egész lelke e’ hölgyhez vonzódik (I. 44)  ’s ki 
olly örömest szeretne minden kételyt előzni magától. (1. 53). Meglehet, hogy csak az 
én figyelmemet kerülte el az e’ körülményt megfejtő psychologiai motivatio;de ha úgy 
volna is, mint megjegyzém, e’ magában is csekély, a’ beszély érdemére nem is igen 
tartozó körülmény hiányát milly dűsan pótolják épen Kálmánnak gyönyörű levelei, 
mellyeken elragadó ecsettel festett vázlatokban vonul át az élet- ’s külvilággal! 
fagyasztó, dermesztő érintkezéstől a’ kebelbe szivárgott bizalmatlanság minden, még 
ininmagunk iránt i s , ’s a’ rem én y -és  hithiány, melly csak az ébredő szerelemnek 
életadó érzetén kezd ismét enyhülni, a’ puszta kebelbe visszaszállani!

Egyszerűen szép költői nyelv, menten minden szódagálytól, miben pedig olly 
igen szeretnek tündökleni ’s egymást fölülmúlni némelly ifjabb Íróink, teszi még érde- 
kesbbé e’ darabot, mellyben Jósika kétségbevonhatlan tanúságát a d á : mint lehet mély 
philosophiai eszméket előadni szép, virágos nyelven, a’ nélkül, hogy az érzés hullámai 
viharai, a' philosophiai magasztos eszmék hiú szóözönbe, szódagályba olvadozzanak á t ;  
tanúságát adá: mennyire hatalmában van olvasóit philosophiai ábrándokba is olly ked
vesen átragadni !

Fölötte hosszúra kellene terjednem, ha e’ két füzetkében adott beszélyek mind
egyikét illy bőven akarnám megismertetni; azért bocsánat a’ derék szerzőiül, ha a’ 
, , V é s z  és Ü d v “  czimüt, melly az 183 8 -d ik i  martiusi szomorú napokból teremt elő 
egy jól sükcrült képet, ’s melly az 1841-d ik i „Nemzeti Almanach‘‘ból már különben 
is ismeretes lesz a’ szép olvasónők előtt, itt csak említve;
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A’ harmadikról, meüynek „ R ó z s a  M á r i a “  felirata, röviden csak azt jegyzem 
meg, hogy az épen olly kedvesen egyszerű, mint milly érdekes rajza egy marosvásár
helyi boszorkánypernek, mellynek iszonyú végétől a’ jó leányka önéltével akarván 
anyját megmenteni: abba önmagát is úgy belefoná, hogy ha nem jő idején a’ kedves 
ifjú, a’ hü szerelem lovaga, a’ vészt fejők fölül elhárítni: Rózsa Mária gyermeki fel
áldozásának 's a’ babona szörnyű ostorának anyjával együtt a’ máglyán leendett 
martaléka.

Negyedik ’s utolsó az első füzetben: „ H e r c u l a n u m “ , romai beszély. Tárgya 
a' kereszténység azon kora századából véve, midőn e’ vallás szent tana a’ pogányság
gal küzdve, annak követőit üldözéseknek tévé ki,mellyek elöl, ájtatosságaikat végzen
dők, katakombákban gyűltek össze éjente, titkosan azok, kikben erős vala a' hit az egy 
igaz isten és fia i r á n t! E’ magában olly érdekes körülményt a’ gazdagerü költő a’ 
Vezúv ama nevezetes kitörésével köté össze, melly Herculanumot hamuval, Pompejit 
lávafolyammal borítá föld alá.

E ’ novella, Ítéletem szerint, egyik gyöngye Jósika regénymüveinek. Bővebben 
ismertetném meg azt, ha tennem azt részint hely szűke nem ti ltana; részint azon kö
rülmény, hogy a1 Kisfaludy-társaság évkönyveiből talán már ismeretesb, további ma- 
gasztalásától — mert róla csak igy szólhatok — föl nem mentene. Pogány ’s keresz
tény (romai) férfiúknak és Aureáuak, a’ Scipiok véréből származott regényhősnének, 
mesterileg festett jellemei, lelkületei; a ’ gyönyörű tájrajzok, majd a’ Vezúv dühöngé
sének megrázó ecsetelése, közbeszöve a’ legmeglepőbb jelenetek- és cselekményekkel, 
a’ szép, folyvást figyelemgerjesztö előadás, az egésznek szövetén elömlö kerekdedség; 
mindez, ismétlem rám nézve, olly kedvessé teszik e ’ beszélyt, hogy, ha kimutatnom 
kellene e’ két füzet tartalmából a’ legjelesbet: nem tudom, nem ez lenne-e az, mellyre 
választásom esnék.

De vegyük a’ második füzetet.
Az első lapokat ebben „ S i l v i o  F o s  c á r i “  foglalja el. Tárgya az annyira re

gényes velenczei életből, az egykor olly hatalmas köztársaság krónikáiból, 's annak 
azon korszakából vétetett, midőn a’ levantei csatázások után a’ dögmirígy csapása dúlt 
a’ lagúnák márványpalotáiban, apró viskóiban.

Veniero Antal, a’ köztársaság herczege, épen azon gyászmenetek egyike alkal
mával, mellyeket a’ nagytanács a’ haragos ég engesztelése ’s a’ nép megnyugtatása 
végett rendele, a’ dögmirígytöl a’ St. Mark terén meglepetve, földre rogy, ’s midőn 
a ’ körűié levők ijedten fordulnának el tő le ,  Giorgio Calerge, egy magas, szép, can- 
diai ifjú lép elő a’ tömegből, ’s a’ földre rogyott dogét felkarolva, vele eltűnik, egy 
barátjához vivén a’ beteget, hogy felgyógyítsa: mert ez ifjú , kinek apja mint agg 
hárfás, 's ö mint kereskedő volt ismeretes Velenczében, egykor orvosi pályára készült, 
’s azon magát ki is tünteté; de apja akaratjára arról lelépett. A’ dogé holléte titokban 
tartatik, nehogy leánya, Cleopatra, öt látni óhajtván, mirigyes ágyához közelítsen, ’s 
magát veszélyre tegye ki. A’ dogé hollétének titkát Calerge Silvio Foscarival tudatja 
csak, ki Cleopatrát előbb feleségül kérvén, noha kosarat kapott, azt mégis egyre for
rón szereti. A’ dogé meggyógyul, ’s orvosától a’ palotába visszavezettetve, kérdi Ca- 
le rg é t : , , tehet-e valamit boldogitására ?‘l Calerge, ki Cleopatrát, a’ titokban jótenni
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szerető nemesszivii hö lgyet, betegei ágyainál tanulá ismerni, szeretni, hallgat szive 
édes vágyáról; de a’ hölgy felszólal, ’s apja életének megmentőjét kezével ’s —  szi
vével! — kész boldogítni. Calerge nem vala még beírva az , , aranykönyvbe“ , melly 
a’ kevely patríciusok neveit foglala magában, 's Ycniero, a’ dogé, haragra gyűlt leá
nya e’ nyilatkozatán. Azonban Silvio Foscari, kinek Cleopatra Calerge iránti szerelmét 
már előbb megvallá, a’ szerelmeseket nemeslelküleg boldogitandó, azon dolgozik, hogy 
Calergét az „aranykönyvbe“  Íratván,képessé tehesse Cleopatra kezére Két hadhajó készít
tetik egy ismeretlen genuai hajóépítő által,’s e’ két hajó, mint Calerge ajándéka, a’ levantei 
háborúkban közpénztári szükséget tapasztaló köztársaságnak ajándékul bemutattatik; 
ezáltal, — noha Calerge folyvást erősíti, hogy ö a’ hajókat nem épiteté — ’s azon felál
dozások tekintetéből, mellyeket Calerge a’ dögmirígy alkalmával kitüntetett, Calerge 
velenczei patríciussá lesz, és Cleopatrát nőül veszi. Ezalatt a’ nagykorúságot érő ifjú
nak apja, az agg hárfás, ki firenzei nemes családból származva, Candiába, ’s onnan a’ 
lagúnákba vándorlóit, roppant kincset ad által, mellyböl Calerge a’ két hajó értekét a’ 
közpénztárba leteszi, ’s szeretett nejével boldog házasságban él. —  A’ dogévá lett 
hetvenkét éves Silvio Foscari halála után, fia Francesco, apja iratai közt meglelő a’ 
költségjegyzéket ama két hajórul, mellyek Calergét patríciussá tevék.

Ez rövid váza a’ „Silvio Foscari“  czimü beszélynek, mellynek bonyolítása azon 
mesteri tapintattal van keresztül víve, mellyet Jósika müveiben már megszökünk. 
Költő használta itt az alkalmat a’ dögmirígy iszonyú dulásáról néhány —  szintolly 
eltalált, mint milly élénk —  körvonást adui, ’s egyszersmind a’ velenczei elfajult ifjú
ságnak — ez időbeni , történetileg igaz — könnyelmű tivornyázásiról Silvio Foscari 
fényes tereméiben egy igen eltalált képet adni. Cleopatra nemes, elszánt, szilárd je l 
leme kedvesen mutatkozik itt, apja, a’ gőgös patrícius nagyravágyása mellett, és Ca
lerge , a’ szerelmében eletet áldozó , hogy imádott hölgye apját a’ halaitól megóvja, 
egész fenségében mutatkozik a’ kitartó, férliui eltökéltségnek, melly öt serkenti, ösz
tönzi magasbra és magasbra, oda, hol egy dogeleányt főzhet arául karjára És Foscari? 
milly nemes jellem ez ! A’ valódi, önzéstelen szerelemnek, a’ szerelmeseket önszive 
vérzése mellett is boldogítni kész lelkűidnek magasztos eszménye !

Azon szempontból véve a’ kort és jellemeket, mellyböl költő kiindult, ismétlem, 
összesen ’s egyenkint mesterileg vannak e’ jellemek keresztül vive, ha t. i. egyénileg, 
’s mint kivételeket akarjuk személyeit, ’s elvontan a’ tényeket tekinteni; ’s igy nem is 
lehet azokra nézve bármilly parányi észrevétel; azonban én ,  ha e’ korból mentnek 
tárgyat beszélyhez, kettőt nem fognék követni e’ jellem- ’s tényrajzokban. Először, 
nem tudnám festeni Sjlvio Foscarit olly magasztos önmegtagadással, szerelem- ’s 
vagyonfeláldozással, mint Jósika tévé: mert Yelencze krónikáit forgatván, számos pél
dát leltem arra, hogy a’ kosáradás gyilkos boszúra gerjesztő a’ megvetett kevely nobili 
szivét, ’s e’ boszű gyakran iszonyú, majd mindig véres lön. Illy jellein, az én magán 
meggyőződésem szerint, alkalmasabb, mert közönségesb a’ lagunai patríciusokban. — 
A’ második: nem merném megengedni, hogy i d e g e n ,  i s m e r e t l e n ,  g e n u a i  
hajóépitész dolgozzék a ’ velenczei hajógyárban (arzenálban) (1. 6 4 ) ;  mert történeti
leg kétségbevonhatlan azon végtelen féltékenység, melly Yelenczcben az arzenálra 
nézve is uralkodott, ’s igy lehetlen képzelni, hogy ott olly titokban építtethetett,  's
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hutoroztathatott volna fel két hadhajó, miként azt költő e’ novellájában előadja ; más 
hajógyár pedig, mellyen liadhajók is épittethettek volna, Velenczében nem létezett; 
nem volt szabad lé teznie! ’S kik a 'köztársaság  részére hadhajókat épittetének, azt 
szinte az arzenálban, ’s pedig szinte a’ féltékeny signoria tudtával teheték c sak ’-1).

Az adriai tenger gyöngyéről vett ezen szép ,  érdekes szövedékii beszélyt , ,A ’ 
v ö l g y  r ó z s á j a “  czimü követi, melly ismét honunkba, ’s ennek je lesen  egyik fel
sőbb, hegyes megyéi bájos völgyébe viszi át az olvasót. E’ kedves humorral füszerzett 
beszélyt ismerheti a’ szép olvasónö az 1841-d ik  „Emlény“ ből, ’s igy annak bővebb 
ismertetésével itt annálkevésbbé fárasztom, miután már eddigis elég hosszúra terjedt 
bírálatomra még egy beszély v á r ,  melly ismét — véleményen szerint — e’ II—dik 
füzetnek koronája : „Bornemisza Anna.“

Mielőtt azonban ehez eljutnánk, figyelműkbe kell ajánlanom a’ szép olvasóknak 
a’ , , I I e l i o n e u  czimü költői rajzot, melly e’ füzetben harmadik, "s mellyben szerző 
a’ s z e r e l e m  m a g v á n a k  földre szállását, terjedését állítja elénk nagyszerű túl— 
világi képben. A’fellázadt angyalok gyásztörténetéből van merítve e’ beszélyke tárgya, 
’s a’ tárgy nagyszerűsége- és magasztosságához alkalmazva , bátor ecsetü vonásokkal 
gyönyörű hasonlításokkal festve a’ túl világi kép, melly egészen a’ képzelet országábó 
v év e , ismét egy újabb képességi oldalról tünteti fel Jó s ik á t , mellyben ö szintolly 
mester, mint közéleti vagy történeti beszélyei vázolásában.

N egyed ik ’s utolsó e’ füzetben : „ B o r n e m i s z a  A n n a . “  (Elöadatott a’ Kis- 
faludy-Társaság YI-dik közülésében, febr. G-kán 1 8 4 3  )  A’ történet helye Erdély, 
’s ott Apafi Mihály fejdelem kastélya, ’s a’ Barcsaiak Hunyad megyei vára ; a’ beszély 
hősnéje : Bornemisza Anna, a’ fejdelem hitvese. Szép, eltalált kép Erdély független 
fejdelemsége korszakából, midőn a’ nemesség egymás ellen törve, egymást elnyomni, 
megsemmitni iparkodva, a’ hon üdvét ásta alá!

A’ fejdelemnö húgát, Zsófit, Gerezdy, egy fondorkodó, ármányteli, a’ fejdelem- 
meli rokonságra vágyó udvaroncz fiának Ígéri nőül Apafi; de a’ leány Barcsay Lászlót 
szereti, ’s nénje, a’ fejdelemnö, mint védangyal áll őrt e’ szerelem fe le t t ; ’s miután a’ 
két Barcsayt a’ pallostól, mellyre Gerezdy — az ingatag lelkületű Apafival elhitetve 
azt, hogy a’ törökkel czimborálnak az ö megbuktatására — őket vezeté, megmenté : 
boldog párrá avatja Lászlót és Zsófit a'fejdelein megegyezésével,’s Gerezdit börtönre 
vettetvén, igazságot szolgáltat.

Azon fölül, hogy e’ beszély históriai személyeinek jelleme történeti hűséggel 
lévén rajzolva, az már e’ tekintetben is kedves adalék történeti regényirodalmunk hoz: 
megvan, ’s igen nagy mértékben, a’ bonyolításnak az olvasót mindvégig feszült figye
lemben tartó mesteri szövése. A’ szép nyelv, melly mindenütt, hol kell, jellemet tük- 
röztet elő a' beszélőkben, a’ legmeglepőbb jeleneteket tárja fel szakonkint előttünk; ’s 
azon költői igazságszolgáltatás, melly a’ beszély végén, mint Themis trónja emelkedik, 
olly megnyugtatólag hat az epedés megszüntetésére, mellyet a’ beszély folyamata alatt 
a’ gyűlölt vőlegény kezének elfogadására kényszerített Zsófi gyötrelm e; ’s a’ két á r-  •)

• )  L á s d  t ö b b e k  k ö z t  • „ L e t t e r e  s u  V e n e z i a . “  M i l a n o  1 8 2 7 .  a z  a r z e n á l  f e l i r a t ú  f e j e z e t b e n .  C s .
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tatlan, egymás életét sajátjával megváltani olly magasztosan kész Barcsai testvér üldö
zése ’s halállali kínzása olly részvevőleg gerjesztett a’ kebelben !

De felhagyok e ’ kedves mü további fejtegetésével, melly —  mint már emlitém — 
meggyőződésem szerint olly szép gyöngye a’ II-dik füzetnek, mint , H e r c u l a n u m ‘ 
az I-nek ; ’s egy futó pillanatot vetve még mindkét kötet tartalmára, mellyben olly 
nagy változékosságu tárházát nyitá ki Jósika költői képessége- ’s avatottságának, be
fejezem ezen bíráló ismertetésemet, bocsánatot kérve az olvasótól, hogy öt talán 
hosszasban fárasztám, mint szerété, ’s bocsánatot a’ jeles szerzőtől i s ,  hogy derék 
müveiről csak igy vázlatosan mondám elitéletemet; befejezem szavaimat azon őszinte 
kívánattal: adja a’ magyar költészet kegyes nemtöje, hogy irodalmunk gazdagítására 
’s díszére kedve ’s ereje még soká megmaradjon, ’s ö még soká örvendhessen köztünk 
azon általa kivitt babérnak, melly homlokát olly méltán ékesíti!

CSÁSZÁH.

Mikor szebb a’ hölgy: ha sír vagy ha mosolyog? Mikor szehb az ég: e s t  ve 
miriádnyi fénycsöpjeivel vagy n a p p a l  derült azúrjával ?

A’ szép asszony egy remek költemény: csakhogy azt egyszerre nem kell el
olvasni.

Ki tagadja közülünk, hogy Nemesis van ? Nem egyez meg a’ dolgok természeté
vel, — mondá egykor Demosthenes az athenei polgároknak — hogy a’ j o g t a l a n 
s á g  és h a z u g s á g  sokáig fenállhassanak. Rövid ideig uralkodhatnak ugyan, a' 
szerencse mosolyoghat nekik 's az emberek csudálkoznak, mikép virágozhat és emel- 
kedhetik a’ vétek? azonban hirtelen kitör a' Nemesis és büntető kezzel megsemmisíti 
a' jogtalanul szerzett szerencsét és meggyőzi az embereket, hogy j o g  és i g a z s á g  
nélkül jólétet képzelni nem lehet.

Az e l n y o m o t t  fájdalmat még nem lehet m e g t ö r t  fájdalomnak nevezni. A‘ 
gondolatokra nem lehet úgy, mint a’ tallérokra, bélyeget ütni.

Ha a’ b u d a i  hölgy virággal ékíti m agát,  ezt a' v i r á g  kedvéért teszi: a’ 
p e s t i  hölgy ezt m á r a ’ m a g a  kedvéért teszi. — A’ p e s t i  hölgy az mondja k ed
vesének : ,én s z e r e t l e k  tégedet*, a’ b u d a i  pedig azt susogja n e k i : ,én t é g e d e t  
szerellek.4

Az élet két horganyon áll: az erőteljes ifjúság horganyán, melly az anyagi részt 
tartja, ’s az ideálok horganyán, melly messze távolba van vetve. Közepén az élet 
sajkája le n g . . .  merre visz ez egyszer bennünket?
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Azon fejedelem, ki trónörökösének a ' ,nép  szeretetét4 hagyja, az teli kincstárt ad 
neki által.

Ha két ostoba ember szereti egymást, úgy tetszik nekem, mintha két hebegöt 
látnék, kik valamelly hires operából párdalt énekelnek, vagy két sántát, kik egy bal- 
letban tánczolni akarnak.

A’ nagy urakon többnyire ollyanok uralkodnak, kik legjobban el tudják titkolni, 
hogy rajtok uralkodni akarnak. Ezt a’ komornyik és — még valaki legjobban tudja.

Kik mindig i d ő h i á n y r ó l  panaszolkodnak, ritkán ismerik az idő  h i á n y a i t .
A’ r é s z v é t  gyöngyei, mellyek szép szemekből hullanak, azon egyetlen ékszer, 

melly— bár megfosztjátok tőle magatokat, lelkes hölgyek — angyali szépségteket csak 
növeli.

Az asszonyi könyük ’s a’ reggeli eső nem tartósak Azon könyük, mellyeket a’ 
hölgy n a p p a l  sír, ollyanok mint a’ reggeli harm at, melly az arczok rózsáit viru- 
lóbbá teszi ; de a’ mellyek é j j e l  áztatják a’ hölgynek vánkosát, azok lerombolják 
a’ lét virágait 's éhes férgekkint rágódnak a’ szenvedőnek életfáján.

A’ férfiú a’ jövendővel vigasztalja magát, a’ hölgy a’ jelenhez van lánczolva ’s 
fájdalmai tengerében elmerül.

Hajdan gyermekeket áldoztak egy bálványnak ’s ezt p o g á n y  o k  tevék ’s ember
szörnyeknek neveztettek: most férfiúkat áldoznak fel a’ szenvedély és hírvágynak’s ezt 
k e r e s z t é n y e k  teszik ’s nagyembereknek neveztetnek.

Vannak lajtorják a’ népek életében, mellyek Jakab létrájához hasonlítanak. 
Angyalok szállnak azokon fel és alá, de ha az ember fölébred, minden — csak á l o m  
volt.

A ' k i v á n c i s á g  ellentéte a’ t u d  v á g y n a k  ’s azért többnyire naplopók ’s 
lágyfejüek tulajdona.

A’ s z e r e l e m  és a’ h á z a s s á g  gyakran két ellenséges testvér, kiket néha 
csak egy harmadik testvér : az e l v á l a s z t á s ,  tud kibékíteni.

F. A.
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D I V A T .

KEDVES RÓZÁM!
P est, 1844. január 26.

Farsangunk olly v ig , hogy vigabbat nem is remélheténk. A’ tánczmulatságok 
csaknem egymást érik, ’s kinek kedve van keringni, teheti szinte a’ fejszédülésig. A’ 
tél is beállo tt: van havunk és jegünk, ’s mi ránk hölgyekre nézve legmulatságosb, jó 
szánkautunk —  a’ városligetig és vissza. Előttetek falun még hosszabra is terjed a’ 
szánut, ’s ti azt örömest futtatjátok be egészen. Nektek az könnyű; jó  meleg bundába 
burkoltan, igen jól esik a’ szánkózás; de nekünk itt a’ városban, még mikor szán
kózni akarunk is, amúgy divatszerüen kell öltöznünk, hogy a’ világ meg ne szóljon ; 
’s így nekünk a' városligetig és vissza szánkázni, ’s azután a’ váczi-utczán fel ’s alá



sétálni, e lé g : mert szűk bournouszuukban, karmantyúnk mellett is, jól átfázunk — 
Dunánkon a’ jég ismét erősen jár , de meg nehezen fog állni, ’s igy Buda most szép 
messze esik tölünk.

Múlt szombaton a' N. Casino termében adott első tánezvigalmon valék. Ezek két
ségen kívül a’ legszebbek, leglátogatottabbak Pesten. Bennök a’ müveit világ minden 
osztályából vegyesen szoktak a’ vendégek megjelenni; ’s a’ casinoi teremek most is 
szépen megteltek; a' társalgás meglehetősen fesztelen — Hétfőn az érdekes özvegy 
T":í" ::*né asszonyságnál mulatánk, a’ zord idő daezára is, vigan, noha kevesen; a ’ teg
napi estét és éjét pedig az egyetemi joghallgatók tánczmulatságában töltöttük. E ’ 
tánczvigalmak ismeretesek már az egész hazaban, mint ollyak , mellyekben minden 
honpolgár, kinek csak némi társalgási nevelése van, joghallgató ismerőse által részt 
vehet. A1 nagy és kis terem, és a’ czukrásztermek telidesteli voltak vendéggel; 
amazokban az ifjúság tánczolt, a’ mint lehete tt ; itt szép hölgykoszorúk ülték körül az 
asztalokat — ha egy kis közt kiveszünk, mellyhez csak néhány választottaknak lehe
tett közelítniök — a’ legfesztelenebb, legkedvesebb társalgásban.

Azt kívánnád most,  kedves barátnőm , — ’s pedig van okod azt kívánni — 
hogy Írnám le azon szép öltözékeket, mellyek itt a’ legnagyobb változékosságban, a’ 
legegyszerűbb fejér patyolatruhától a' legpompásb atlacz- és bársonyig, lathatók va- 
lának; de igen hosszúra kellene terjednem , ha ebbeli alapos kívánságodat csak némi 
részben is teljesitni akarnám, ’s épen ezúttal kért e’ lapok szerkesztője, hogy rova
tom tartalma rövid leg y en ; azért légy szives megbocsátni, ’s majd magánlevelem 
pótolni fogja az e’ helyütti hiányt.

Az öltözék, mellyet a’ füzet képe mutat, épen oily u j , mint a’ minő kedvesen 
egyszerű. Mindkettő fejer-selyem viganó, fölvetövel; a’ kék szinü kivált igen szépen 
fog állani szőke hölgyeinknek; a’ másik fejér patyolatból nemzeti szinü zsinórral és 
bojtokkal, szépen a’ barnáknak. A’ fejdisz, a’ ruhához alkalmazva, egészen u j ; leg
alább eddigi tánczvigalmainkban nem vettem észre hasonlókat. Hölgyeknél csipke
tányér, camelia- vagy más virágfüzérrel felette, nem ritkaság.

Örömmel értem utolsó leveledből, hogy a’ jövő hónap elején városunkba jösz. 
Igen szép az te lö led , édes Rózám, hogy a’ farsang utolsó napjait velünk akarod 
tölteni.

Tehát a’ viszonlátásig, édes Rózám !
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M Á T Y Á S - E M L É K .

Figyelemmel kisérvén eleitől fogva ezen minden melegkeblü hazafit érdeklő 
ügyet, mellynek eszméje az egész ország előtt annyi évek óta ismeretes, fejlemé
nyében többféle fokozati változást vevénk észre; ’s végre most olly ponton látjuk 
azt, hogy nem lehet szívből nem örvendniink, tapasztalván, miszerint nemcsak 
miiértö, de valóságos művész férfiak is szólalnakfel, jóakaró tanácsukkal akarván 
segítni a’ nagyszerű tárgy érlelését ’s minél siikeresb létesítését; szólalnak pedig 
alaposan s olly hazában, hol a’ művészetek általában eddigelé a’ tengés körére 
kárhoztatva voltak, hol különösen a’nemesb építészet számára csak néhány év 
kezd hajnalodni, a’ szobrászat pedig jobbadán a’ köfaragás jelentéktelen meze- — 
jén fáradozott. Örömmel mutatjuk tehát be szép olvasóinknak C a s a g r a n d e  
ur ez ügy körüli érdekes értekezését, mellyben hat külön tervet közöl a’ dicső 
hőskirály nemzeti emlékére. A’ hatodikai rajzban is adjuk fáradhatlan szor
galmú s’ nemes buzgalmu Perlaszkánktól aczélba metszve, hogy a’ közönség 
szemléletileg is meggyőződhessék a’ terv nagyszerűségéről; azonban ezzel 
koránsem akarjuk elejét venni annak, hogy a’ többi tervezetnek is külön je- 
lességeiröl, mindegyik költőisége ’s méltósága felett mindenki saját felfogása 
szerint gondolkozzék’s ítéljen. C a s a g r a n d e  neve maga is elég kezességet 
nyújt terveinek művészeti szépségeiről; mert az egri’s esztergami fő templo
mok díszítésében kifejtett eddigi szóbrászi működése eléggé ismeretes. Ugyan- __ 
azon férfiú ez, ki a’ velenczei szépmüvészetek akadémiájától hivatalos meghí
vást nyert, hogy a' dicső emlékezetű I-sö Ferencz császár- és királynak állí-
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tandó emlékre szinte készítene tervet; de akkori körülményei miatt ezen öt 
megtisztelő felszólításnak nem engedhetvén, a’ kívánt mintát el nem készit- 
heté. Ajánlja őt továbbá azon szerénysége is, miszerint csak közre munkálni 
óhajt ő is ezen nagyszerű emlék létesítésében, és koránsincs szándoka máso
kat az ebbeni részvételtől kizárni, mikép azt tervezetei végén olvasható saját 
szavai tanúsítják. Ezen tervezeti értekezést a’ „Mátyás-emlék-társaság“ leg
közelebb múlt gyűlésének akarta a’ művész bemutatni; de később érkezvén 
Pestre, azt a’ társaság két előkelő tagjának nyújtotta be. Nyert-e figyelmet 
vagy sem ezen mindenesetre köszönetét érdemlő munkája? nem tudjuk; ré
szünkről csak tiszta szándokunkat akarjuk bebizonyitni, miszerint hazafiui kö
telességünknek eleget leendők, szinte járulunk, mennyiben tőlünk telik, ez 
országos eszme fejlesztéséhez, ’s ha lehetne, a’ tárgy létesítéséhez; midőn 
fentisztelt C a s a g r a n d e  urnák, az emlékek történeti fejtegetése tekintetéből 
és felette érdekes és — mondhatnók — tanulságos munkálatát szép olvasó
inknak ezennel bemutatjuk, melly is igy következik:

„TEKINTETES GYÜLEKEZET!

Miután már több tiz événél, mióta önök levegőjét szívom és e’ dús hon 
termékeit Ízlelem: méltán úgy tekinthetem magamat, mint önökét. Törekvé
seim szüntelen oda irányzottak valának, hogy, mennyire tehetségemben állott, 
azon becses megbízásoknak, mikkel több országnagyok részéről megtisztelte
tem, megfelelhessek, ’s el merem mondani, mikép müveim — mind a’ szobrok, 
mind a’ dombor, vagy féldombor alakok — mellyeket a’ történet, mythologia, 
vagy allegória országából előállítók, irántam sokakban meleg részvétet éb
resztőnek. — Mihezképest bennem is öregbedett e’ szép hon iránti vonzalom, 
’s valamint önök bízvást igényelhetnek tőlem készséget: úgy vétenék én a’ 
háladatosság ellen, ha illy készséget nem nyilvánítanék, főleg ezen jeles alka
lommal, midőn önöket összegyülekezve látom a’ végre, hogy a’ dicső Cor v i n  
Má t yá s  nak állítandó emlék érdekében tanácskozzanak.“

,,E’ tárgyra vonatkozó gondolatimat ’s nézetimet néhány ide mellékelt 
ábrázolatban kívántam előállítani, mellyeken láthatni a' legjelesebb emlékeket, 
régieket úgy, mint mostaniakat a’ feletti észrevételemmel: mennyiben kelljen 
ezektől az önökének különbözni; láthatni hat általam készült tervezetet, rö
vid jegyzeteimmel; egyszersmind bátorkodtam említést tenni arról is, hogyan 
lehetne ezen tervezetek egyikének létesítésére a’ szükséges pénzt összesze
rezni? ’S ugyanazért önök engedehnével, mellyérl esedezem is, szabad le
gyen néhány szóval érintenem az emlékkel megtisztelendő hős király életét, 
az emlékek eredetét, mindeniknek rövid ismertetésével. Czéloin ebben nem 
egyéb, mint részemről is járulni egykét eszmével azon fontos tárgybani ta
nácskozások sorához, mellyben egy nemzet hálájának keilend központosulnia 
s nyilvánulnia. Ha eszméim csak némelly részben is fognak szolgálatot tehet
ni, igen szerencsésnek fogom magamat tekinteni; különben pedig vigasztaló-



163

somra leentl azon tudomás, hogy akartam valamit tenni a’nemzet és hon iránti 
tartozásomnak lerovására.

,,A’ dicső emlékű Cor v i n  Mát yás  érdemeite’honban emlegetni akarni 
annyi volna, mint tengerbe vizet önteni; emlegetni pedig önök, mint a’ nyil
vános hála tolmácsai előtt a’ végett, hogy önök fölmelegitlessenek egy, a’ 
század izlési és műveltségi fokához illő vállalat kivitelére, egészen boszantó 
lenne; miután önökben fcnlobogni látom az akarat és készség lángjait. En
gedjék tehát, hogy én saját érzelmemet mondjam el ezen hős királyról. Ö 
harczban és békében hatalmas fejedelem volt; hős a’ hadban, mellyet egyedül 
a’ hon javáért viselt. Tettei egész életében a’ közjóra irányoztatának, ’s or- 
száglása alatt e’ hon inkább virágzott, mint azelőtt, vagy azután valaha; ’s 
azért iránta a’ késő kor háláját az egész világ előtt tanúsítani akarja.“

,,A’ legrégibb időkben valamelly helynek, hol nevezetes dolog történt, 
vagy emlékezetes személyek sírjának megkülönböztetése végett egy rakás 
követ szoktak volt összehalmozni; igy történt ez a’ Dávid átszegzett fiával, 
Absolonnal, ki azután ősei sírjába vitetett. Egyiptom síkjain gulyák (pyrami- 
sok) emelkednek, gyakran olly magasak, mint a’ Gellért-hegy, mellyek a’ ki
rályi család hamvainak temetőiül készültek. Ezen roppant tömegekben alig 
van egyéb meglepő, mint azon iszonyú munka, melly annyi kő összehalmozá- 
sára fordittaték. Rajtok semmi sincs , miből az utókor érthetné, miért tettek 
annyi fáradságot; csupán a’ sikátorról, melly bensejökbe vezet, tudjuk, hogy 
holmi állatokat képező metszésekkel voltak felczifrázva. E’ gólyák medsösége 
lenyomja a’lelket,’s azon gondolatra viszi, mintha akkor, midőn a’ királyi csa
lád tagjait beléjök temették, egyszersmind emléküket is meg akarták volna 
semmisíteni. Nem is híja fel a’ vándort a’ bensejökbei hatásra semmi egyéb, 
mint vagy a’ kegyelet, vagy a’ kíváncsiság; ’s ugy látszik, épen ez eszme ve
zérletté a’ hires Canovát, midőn a’ Maria-Krisztina föherczegnö bécsi sírem
lékének gólya-alakot adott.“

„De milly egészen más hatást szül a’ „Mausoleum“ , mellyet Artemisia, 
kariai királyné, férjének Mausolusnak Halykarnászban építtetett! Ez a’ világ 
hét csodái közé számíttatott, és pedig koránsem tömege és terjedelme miatt, 
mint az egyiptomi gólyák: hanem szép alakja és külső diszitvényei, valamint 
az ezek elhelyzésébeni tapintat és Ízlés végett, melly szinte felvidította a’ né
zőt és eszméit termékenyítette. Egy szép téren, mellyen egyfelől a’ királyi 
palota, másfelől a’ vár Mars templomával, mellyben a’ hires T e l o c a r i s  és 
T i mo t h e u s  által készült remek colossalis szobor állt; más részről ismét a’ 
Venus és Mercurius temploma a’ Samalcides kútjával , mellynek vizétől 
szerelmessé vált az ivó, diszlettek; ezen ékes tér kellő közepén épült 
a’ Mausoleum, 411 lábnyi kerületével. Déli ’s éjszaki oldalai rövideb- 
bek voltak, és ezen oldalak homlokzata 36 féldomboru oszloppal és több 
remekmívű szobrokkal ékeskedtek. Keleti oldalát a’ híres Scopa készí
tette , a’ délit T i m o t h e u s ,  a’ nyugatit L e o c a r i s ,  az éjszakit Br i as s i ;  
s e’ remek mű csak növelte ezen jeles szobrászok hírét, mellyet már más

11*
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müveik által alapítottak meg. A’ mi ezen épületben főleg szembetűnő volt, 
az azon gulya, P i t e u s  jeles építész müve volt, melly 24 hágcsóbul alakult. 
Ezen gúlya csúcsát egy széltibe fogott négylovas kocsi diszité, melly a’ nap 
mesés kocsiját képezé. A’ Mausoleum alakja, úgy látszik, azért volt hosszú
kás, hogy vagy a’ térrel legyen öszhangzatban, vagy, hogy az imént említett 
kocsinak rajta helye legyen. ’S ezen kocsiba ábrázoltaié férjét Artemisia. 
Kétséget nem szenved, hogy miután e’ síremlék olly nagy hírességre jutott : 
a’ körülötte levő szobroknak is olly tárgyakat kelle képezniük, mellyek mind 
a’ királyra, mind a’ népre jelentőséggel bírtak. Magassága mintegy 140 láb— 
nyi volt. Tetejéről gyönyörű kilátás nyílt a’ városra, vidékre és a’ tengerre. 
Ettől neveztetett aztán „Mausoleum“nak minden síremlék, mellyel valamelly 
jeles személy megtiszteltetett.“

,,A’ romaiak Constantin császárnak Afrikában, — Conslantina városában 
— emelt sriemlékben, mondhatni, csak a’ Mausoleumot utánozták: de nagy
szerűségre nézve felülhaladták azt Augustus és Hadrián emlékeiben. -— Au
gustus emléke körded volt: egy alapzaton három rendbeli archilectura emel
kedett, mellyek mindenike beljebb állott, úgy, hogy az egész gúlya-alaku lön. 
Mindenik soron a’ pilaszterek közt mélyedések (nicchie, vakablakok) voltak  ̂
pompás szobrokkal, ’s legfelül a’ császár colossalis szobra állt. — Az egész 
fejér márványnyal vala elborítva ’s mindünnen zöldelö küpreszekkel övezve, 
melly főleg a’szende hold bűvös sugárinál bámulatos hatást szült. Benn az em
lék közepén tágas terem volt, a’ temetési szertartások miatt; körötte pedig a’ 
temetkező kamrák voltak szerkesztve. E’ nagyszerű emlék felső része omla- 
dásba menvén, a’ romaiak által jelenen, mint arena, bikavadászatra használta- 
tik. — Hadrián emléke pompásabb volt és jobban szerkesztve. Vasary leírása 
szerint, négyszegű talapzaton roppant kövekből egyRotonda emelkedett; ezen 
pedig az első rendű archilectura nyugodott, 48 szabadon álló oszloptul kör
nyezve, mellyek egy erkélyt képeztek. Az oszlopok közt ugyanannyi szobrok 
díszlettek, és felették a' párkányzaton felül szinte annyi. A’ másodrendű ar- 
chitecturában egyarányban az első rend oszlopaival a’ falban pilaszterek vol
tak, mélyedésekkel és szobrokkal, mellyek közül való ama hires alvó Faunus 
is, ki jelenleg a’ bajor király birtokában a’ müncheni glyptothekában látható. 
—A’harmadrendű architectura körtorony- (cupola) alakú volj, mellynek csú
csán állott a’ császár szobra.“ *)

„Ezek és más hasonló emlékek közgyönyörködés- és kedvtelésre szol
gáltak. Szerkezetűk szépsége’s a’mü tökélye miatt annyi századokon át becs
ben tartattak; ’s habár ollykor az emberi felbőszültség magokon ezen emlé
keken is, mint hatalom és gőg jelképein, rombolt : mindazálfal a’ művészet 
nem vesztett becséből, ’s ezen hires müveknek még töredékei is, Romában ’s 
egyebütt kiszámithallan hasznuak. — A’ rómaiak Heliopolisból sok obeliszkc-

*) Hadrián ez emléke körülbelül 200 láb magas a olt; oszlopait Kagy-Constantin császár 
szedette sz é t ,’s különféle templom díszítésére fordította Casagr .
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kel vittek el, talán azon dölyfós felírásokért, mellyeket mulattak. Hlyen a’ va
tikáni obeliszk is, mellyel Nuneureus egyiptomi király — Sesostris íia — ál
líttatott.fel.“ * **))

,, A'rómaiak ezen nemben oszlopokat használtak, mellyek közt Traján sír
és emlékoszlopa minden eddigi közt méltán legszebbnek tartatik. Ezen szirt- 
oszlopon köröskörül a’ császár életének legnevezetesebb pontjai ábrázolvák 
domborzatokban, föl egész a* csúcsig, hol egy talapzaton a’ császár szobra 
állt. Megtetszett ezen oszlop az angolok-, francziák-, németek- és oroszok
nak, ’s utánozák azt részint nevezetes események emlékeid, mint Londonban,'"1*) 
részint hőseik örökítésére. Az illy emlék kevés helyet foglal e l , és maga az 
eszme is igen szép: mert az ember tettei mintegy fölemelkednek a’ népek vé
leményében ’s maga a’ nagy férfiú felmagasztaltatik, hogy általánosan bámul- 
tassék.“

,,A’ diadalkapuk sem voltak mindig egyes gy.özedelmek emlékére szánva, 
mint azokat a’ római tanács hadvezéreinek szentelé, hanem voltak síremlékek 
is; illyen volt a’ veronai a’ Gavi-család számára. A’ dunaiak is diadalkapuk
kal tisztelék meg jeles embereiket.“

„Az Európában legkésőbb épült diadalkapuk egyike Párisban, másika 
Milanóban van; ez utóbbi jelesen Európa békéje emlékének szentelve, főleg 
dicső emlékű Ferencz császár által létrehozva. — ’S uraim, e’pompás emléket 
csupán egy város állttá!“

„Lovagszobrokkal is tisztelteiének meg régente istenek, császárok ’sa't. 
Ouintus-Fulvius-Flaccus a’Lovag-fortunának templomot építtetett. Traján ba
zilikájában állott Traján lovagszobra aranyzott bronzbul, olly jelesen készítve, 
hogy Constans császár egészen meg volt általa lepetve. — A’ vatikáni bazili
kában látható Constantin császáré; és e’ divat elterjedt egész Európában, 
így tisztelteitek meg II. József császár Bécsben, Nagy-Péter czár Pétervá- 
rott; ’sa’t.“

„Az illynemü emlékek is igen jó hatást tehetnek, föltéve, hogy a’ lovag
szobor jól tervezett ’s díszített talapzatra állítassék, melly nélkül magának a’ 
lovagszobornak alig van jelentősége; ’s lenne bár a’ ló, vagy a’ lovag olly 
nagy mint egy palota, ha a’ hős tettei nem tudatnak, nem fog egyebet mutatni 
két állatnál! Vagy ha egy ember egy sima oszlop tetején ábrázoltatnék, pél
dául: Pompejus vagy Attila, nem mindenki fogja tudhatni: ki volt Pompejus, 
ki Attila, hacsak tetteik az oszlopon, vagy talapzaton nem mutatkoznak. Az 
emlékek, főleg pedig a’ „nemzeti emlékek“, minőket fönebb emlegettem, ha 
csakugyan illyenek akarnak lenni, szükség, hogy díszítmények által ébresz-

*) A’ Iateráni sz. János terén álló obeliszken a’ következő gőgteljes felirat olvasható: 
„üamessis, kedvelt fia a’ napnak’s egyéb isteneknek, kik öt halhatlanná tevék, mi
nél fogva meghódította az idegen nemzeteket ’s ura a’ világnak.“  ( a s a g r .

**) A’ londoni oszlop 200 láb magas.
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szék föl a’dicsőség nemes érzelmeit, mellyek a’közjónak mindent alárendez
nek; mondom, hogy a’ díszítményeknek olly hatásuaknak kell lenni, mint a’ 
nap sugárinak a’ földre, azaz : tenyészteniük kell az emberekben a’ magasz
tos érzelmeket, a’ közjóért heviilöket. Véleményem szerint az egészben olly 
alakok- ’s felírásoknak kell mutatkozni, mellyek kellemesek legyenek a’ 
szemnek, tanuságosak és érthetők minden józan értelemnek, mellyek senkit ne 
sértsenek és soha el ne aljasodjanak.“

,,A’ magányemlékekröl nem szólok, nem akarván visszaélni önök türel
mével; hanem átmegyek azon hat uj emlékre, mellyeket Vágner János pesti 
építőmester úrral terveztem és rajzoltam.“

„Az I-ső: egy négyszögü talapzatra csinálnék egy rend architectural, ko- 
rinthi négy oszloppal ’s felül párkányzattal; az oszlopok közé négy szobrot 
állítanék, mellyek a’Diadalt, Egyetértést, Igazságot ’s Bőséget ábrázolnák. A’ 
négy oszlopok között egy njégyszögii pilaszter fogna felnyúlni egész a’ pár- 
kányzatig, kívülről alkalmazandó lépcsövei, melly alulról fölvezetne a’ pár- 
kányzat felszínére. A’ pilaszter négy homlokán féldombormiivekben látszanék 
a’ hős király élete. Maga a’ szobor parancsoló állásban, vasból vagy czinböl, 
bronzbul vagy márványból, a’ párkányozat fölé helyeztetnék, csinos erkélytől 
környezve, honnan mind a’szobrot, mind a’várost, mind a’vidéket igen jól le
hetne látni. Má t yá s  föerényei a’ féldombormiivekben lennének ábrázolva, a’ 
talapzaton pedig czélirányos, érthető felírások lennének olvashatók; ’sa’t.“

,,A’ II—ik : egy rend architcctura, akár korinthi, akár doriai; szerintem 
inkább ez utóbbi: mert az jobban ki hagyja tűnni a’ szobrászat hatását, és sze
rényebb is az elsőnél. Alant egy hozzá illő talapzat, felül pedig a’ lovagszobor 
parancsoló helyzetben, ’s kezében karddal vagy buzogánynyal, egyéb szobrok 
és féldombormüvek társaságában, felírásokkal, mellyek a’ hős király nagy tet
teit hirdetnék; ’s a’ t.“

,,A’ III—ik emlék: két rendbeli architecturából állana, az egyikjoniai, a’ 
másik korinthi lehetne. Az első szebb hatást adna a’ szobrászatnak, mint a’ 
másik. Az első egy rend lépcsözet tetején csarnokzatot (porticust) képezne a’ 
talapzat körül, melly a’ másod, négy oszlopbul álló rendet tartaná. Ezen utolsó 
rend tetején a’ hős király szobra állana parancsoló alakban. Az emeletekre 
benső lépcsözet vezetne, melly egy négyszögü oszlopot körülfogna. Ezen 
oszlop, valamint a’ talapzat is , fél dombor-miivekkel és felírásokkal diszle- 
nének, mellyek a’ mi hősünk nevezetes tetteit ábrázolnák. A’ csarnokzat 
négy szögletére ugyan-annyi szobor állíttatnék, u. m. az Igazság, Erősség 
’s a t. Magyarország ábrázolatával.“

,,A’ IV-ik: ez némileg hasonlítana Adrián császár emlékéhez, melly most az 
Angyalvár Romában ’s egyike a’ legszebbeknek, mellyeket a” régi világ felmutat
hat. Ez pedig illyen volna : négyszögü alapzaton emelkednék egy kördcd talap
zat, melly körül tizenkét oszlop képez csarnokot. Az alap négy szögletére jöne 
négy lovagszobor a’rettegett fekete-seregből. Az oszlopok között, vagybelebb 
a’ fal mélyedéseiben, lenne ugyan-annyi szobor; például,az Igazságot, Erős-
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ségtú, Egyetértést, Győzelmet képezök. Felül jöne a’ király lovagszobra, pa
rancsoló helyzetben; belül Magyarország a’ társországokkal, kellemes társu
latban. A’ padlázaton (plafond) mozaikban látszanék a’ hon repülő nemtöje; 
földszint fejér márványban a’ föld dús termékei; föld alatt pedig az ásványok 
országábóli nevezetességek. Az illy módon szerkezendett emlék méltán igé
nyelhetné egész Európa figyelmét ’s bámulatát.“

„Az Y-ik hasonlílna a'Mausoleumhoz, mellyet Artemisia királyné férjé
nek építtetett. Egyrendbeli, vagyis egyemeletii architectura két posztamen- 
tummal felül. Alakja négyszögü, a’ szegleteken négy szoborral, ’s a’ csúcson 
a’ hős király lovagszobra; oldalán két szárnyas Fama, tárogatót liarsogtatva. 
Körül a’ csarnokzat falmélyedéseibe szobrokat állitnék, mellyek a’ hős király
nak, ’s az emlékei állíttató országnak díszére válnának. Belül a’ teremben 
csoportozatot helyzenék, melly a’ tudományokat és szépmiivészeteket fogná 
ábrázolni, ’s e’ csoportozat megett az ajtóval szemközt látszanék Mátyás 
szobra, az előbbieket pártolva ’s körülvétetve az uralkodása alatti országok 
koronáitól.“

,,A’ VI—ik emlék két rendbeli architecturából áll. Alapzata négyszögü 
csarnokkal környezve ’s 24 oszloppal. Lehetne hosszúkás alakú is. A’ máso
dik emelet szegletein, mellyek az alsónak belső falaiból emelkednének, ki 
lenne négy korinthi pilaszter, mellyek talapzatul szolgálnának négy lovag
szobornak, vagy a' „fekete seregből,“ vagy a’31átyás hiv országnagyai közül. 
Legfelül lenne a’ király, szélűben fogott négylovas kocsiban ; a’ kocsis sze
repét Victoria istennő viselné, ’s elöl két Fama tárogatóval hirdetné a’ győző 
érkezését. Az oszlopok feletti párkányzaton köröskörül ugyanannyi szobor 
emelkednék, mellyek a’ király idejéböli hires személyeket, vagy mythologiai 
és allegóriái alakokat ábrázolhatnának, mint a’ IVik emlékben.“ *)

,,A’ diszitvények bölcs megválasztása igen nagy fontosságú az emlék 
tartósságára nézve. A’ föczél mindig az erény ébresztése leend. Nem java
solnék drága ásványokat, vagy érczeket, hanem csak egyszerűeket és szerény 
szintieket, minők Esztergám megyében találtatnak, fejér, hamuszin, sárgás és 
veres. A’ hamuszin véleményem szerint jó lenne oszlopokra, a’ veres a’ ta
lapzatra vagy a’ lépcsözetre; a’ felső talapzatra váczi márvány, a’ belső fa-

*) Ezen emléket van szerencsénk bemutatni tiszt, olvasóinknak az e’ füzetünkhöz mellé
kelt aczélmetszetben. Megváltjuk, nehéz volt a’ választás a’ derék művész tervrajzai 
közt, egyikét szebbnek, jelesbnek találván a’ másiknál; azonban választásunk e ’ 
VI-ikra esett, melly nagyszerűsége által, hitünk szerint, leginkább megérdemleni lát
szik a’ nemzeti emlék nevét. A’ kellő pompát nagyobb ’s kellemesb egyszerűséggel 
párosítni alig lehetne jobban, mint e’ rajzon tévé a’ művész. Végtelenül sajnáljuk, 
hogy mind a’ hat rajzot nem mutathatjuk be szép olvasóinknak : de a’ tetemes költség, 
mcllybe illy müvek, kivált nálunk, kerülnek, meghaladja zsenge intézetünk erejét

S z e r k.
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lakra az esztergami fejér márvány, a’ szobrok- ’s domborzalokra bánáti már
vány; ezekre lehetne használni mármarosi alabastromot is, vagy mi önöknek 
legjobbnak látszanék. Erczszobrokat és domborzatokat lehetne önteni a’ pesti 
h engermalomban.“

„Uraim! nincs egyéb hátra, mint egy derék építészt választani, ki egyet 
ezen tervezetek közül javítson, vagy helyettük ujat készítsen; választani 
ügyes szobrászt és kőfaragót, kik képesek legyenek önök nagylelkű nemzeti 
vállalatát végrehajtani.“

„Mi a’ költségeket illeti, ezeket egy általános ajánlattal lehetne fedezni, 
és pedig úgy, hogy az első emlékre (a’ pesti, vagy budai téren állitandóra) 
minden országbeli egyén k é t  váltó krajczárt, a’második-és harmadikra h a r -  
ma d f é l  váltó krajczárt, a’ negyedikre e g y  és az ötödik- és hatodikra k é t  
g a r a s t  váltó pénzben,(kisebb nagyobb különbséggel, a’ mint t. i. magassága, 
széle, Kosszá, vagy díszítményei meghatároztatnának) ajánlana. Ezen ajánlat
nak beszedését a’ nagyon tisztelendő lelkészek, bírák és azok, kik e’ hon bol
dogságát és felvirágzását őszintén óhajtják, szívesen fogják magokra 
vállalni.“

„Azok, kikre a’ mű bízatni fog — önök engedelmével — tartozandnak 
hív rajzokat adni mindazon munkákról, mellyek hozzájok tartozandnak ’s mel- 
lyek aztán kőnyomatban a’ közönség elé bocsáttatnának. Ez nem olly válla
lat, mellyet egypár nap alatt létesitni lehetne; ide állhatatosság kell és 
kitiirés, hogy a’ századhoz, mellyben élünk, méltó müvet állíthassunk elé.

,,A’ nagy mű építése közben az azzal foglalkozó tanult emberek körül 
tanulhatnának a’ hon fiai, a’ szép művészetekre szánván magokat, és közre 
munkálván a’ hon diszesitésében. Mihez, ha e’ hon némelly fiainak tanítása és 
képezése által én is némi részben fognék járulhatni, igen nagy örömömre 
szolgálna. Egerben 1844. január 10-kén.

C a s a g r a n d c Márk,  
szobrász és a’ cs. kir. velenczei szép- 
müvészetek akadémiájának rendes tag

ja ; ’s a ’t.“



A Z  E L F E L E J T E T T  N Ö.
EREDETI BESZÉLY 

IVÁNFY MALYINÁTÓL.

I.

JVIidön sötét szemeidet e’lapra veted, oh hölgy, emlékezzél meg rólam. Tá
vol honnak vidékeiről üdvözöllek meg e’ kisded iratban, — kezemet azon in-  ̂
dulat vezérli, mellyet legelőször te költél fel bennem, ’s mellynek kitöréseit 
hü szived annyira viszonzá: a’ s z e r e l e m.  Emlékezzél reám: ------ ha egy
szer szerelmed elveszíti nekem világitó lángját, akkor én is elhúnytam. St. 
Germain elővárosból W. G.44

Aranyszegetii finom papirszeletröl olvasá le e’sorokat egy gyöngéd asz- 
szonyi alak, dagadó melle az ismerős kéz minden vonásait emelkedésben ki- 
séré, de a’ méla szemek pillantásaiból úgy látszék, mintha a’ szavaknak búval 
keresnék értelmét, melly pedig olly világos volt. Végre midőn ismét letéteték 
a’ lap, szélét egy könycsepp áztatá.

,0  olly ifjú volt még akkor ;4 mondá magában halkan a’ nő ’s szép 
kezein nyugasztá fejét; csendes emlékezések vonultak el lelkében’s az annyi 
kéjnek helyet adni tudó szív sokat visszagondolt múltjából ’s kétes sejtések 
között üdvözlé meg jövendőjét. Az ajtón kopogtak.

,Szabad4 riada feléberülve a’ nő ’s a’ kisded papír egy perez alatt el lön 
rejtve.

„Itthon vagy, édes Beáta ? — szóla szeszélyes belépése után kellemes 
hangejtéssel egy nőalak •— te mindig olly magánoskodó voltál, téged mindig 
bizton honn találhatni; hogy vagy, édesem?44 Előbbre lépett,’s mielőtt viszon- 
üdvözlést várna, otthonosan a’ pamlagra veté magát, honnan elébb Beáta 
kelt föl.

„Ez olly alkalmas lak, — kezdé ismét hirtelen — ’s nyugalmasabb részén 
fekszik a’ városnak, mint enyim, pedig az olly jól esik az embernek, ha az át
kozott utczai zaj ’s lárma után legalább otthon csendet talál. — Ugy-e, édesem? 
li már régen laktok itt?44

,Mióta földünkön a’ zendülés kiütött.4
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,,’S te szeretsz nemde, hasonlóan hozzám, a’ fővárosban lakni?“
,Kevesebbé, mint vélnéd, jobb volt atyámékkal a’ Bug mellett élnünk.4
„Te mindig a’ régi mélázó leányka vagy, Beát,— Lucian asszony gyakran 

mondá, hogy belőled ügyes angolné válnék; szegény nevelöné, mindig olly 
keményen tarta beniinket, te is emlékezhetel: asztalánál miilyen nagyon sze
gényül éltünk, még máig is boszant, ha visszagondolom, hogy hetenként csak 
háromszor ada fel sültet.— Boldogult férjem legjobban mulatá magát, ha, mi
dőn jószágain valánk, azon apróságokat hordám elő madárétkeinél, mellye- 
ket a’ nevelőben olly nehezen törtünk. Mit mondasz, Beát, nemde a’ délutánt 
egyedül fogjuk tölteni ?“

,Mint te akarod; kissé meguntam én is a’ magányt, mióta anyám tá
vol van.4

„Nem, kedves, te itthon nem maradsz, velem kell jönöd; e’ hév nyári 
délután elöl teremeimbe fogunk rejtezni, ’s ha este lesz, a’ milánói vendégsze- 
repezök énekét hallgatandjuk meg.44

így szóla a’ vendégnö ’s ülését elhagyván, könnyű léptekkel jára a’ szo
bában fel ’s alá, szórakozott viseletében mutatván azon bizodalom fokát, mely- 
lyel Beáta iránt volt; gazdag öltözete gyanítatni engedé magas rangját ’s 
könnyüdeden szabad viselete majdnem a’ könnyelműségig jó szivét.

Két órával későbben ugyanezen két nőt találjuk megcserélt színhelyen, 
gazdagabban bútorozott, egymásba nyíló termekben fel ’s alá járva; a’ tulaj
donos kellemes csevegéssel mutogatá a’ csendes kedélyű Beátának a’ teremek 
minden fényét: pazar gazdagságú bútorait.

Most a’ lak legelvontabb részébe értek, a’ hálóterembe, hol is egy kere- 
veten megnyugodni ülést vönek; a’ grófné folytató csevegését:

„Lásd, Beáta, ezen termekben élem én el azon perczeket, mellyeket olly 
sok kényelem után vágyó szív megirigyel, ’s ha megunva a’ nap lármáit, nyu
galmat keresek, e’kicsiny négy fal között megtalálom éjeleim csendességét.— 
Itt nézd, — egy oldalszekrényke felé hajolt’s feltáró azt — ha álom nem jöne 
szemeimre, elegendő mulatságot lelek, e’ szekrény tartalmát vizsgálva; itt 
feküsznek sorban, mint megannyi megtámadások emlékei, számtalan szerelmi 
ömlengések, házassági ajánlatok, mellyekkel két év alatt a’ gazdag özvegy 
szive’s vagyona elnyerésére sok fiatal piperköcz, számtalan vén bolond nyilvá- 
nitá sovárgó szive vágyait. Nézd, soroljuk csak: — e’ csomó irat egy bárótól 
van, ki még a’ napóleoni időkből hordá a’ párisi keresztet mellén, ’s hajdan* 
ezredesi rangjához mindig említé vagyoni értékét; — ezek itt egy minister- 
ségi titoknoktól, ki igen szépen hordá sötét fénylő haját ’s mindig sajnálkozva 
érinté, hogy független korában viselt szakállát a’ kormányhivatalba jutásért 
nem lön szabad megtartania; im tovább e’ kötetke minden szeletének lapjain 
egy-egy immortelt láthatnál, mellyek küldője, egy kormányszéki tanácsos, el
avult arczával, mindig epedö, olvadékony tekintetet használt, midőn hódoltatni 
akart, — ’s mint beszélé, szerelmes levélkéi elébe a’ hervadhatatlan jelképet 
indulata változhatatlanságának zálogául tévé föl; ezen hosszú sort továbbá
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katona tisztek lapjai töltik meg, tele helyesírási hibákkal, ’s itt-ott jeles köl
tőkből lopott mondatokkal felpiperézve; — ezek egy rajnavidéki költőtől van
nak , ki szegénységéhez elég merész érzelgö bolond volt: máig sem tudom, 
hogy szerelmem vala-e vagy épen vagyonom, mellyért hangzatnélküli rímeit 
zengedezteté; szegény Huttman ur sok mulatságot szerze nekem Rajna vidé
keiről hozott ügyetlenségeivel. Nézd, lelkem, ezen egyes magánálló szerelmi 
bombát, ez tán legkülönösb mindenik között, nézd, milly rettenetes goromba 
rövidséggel kéré meg küldője kezemet: „Én szeretem önt, milady, ha tetszik 
önnek, holnap férj és nő lehetünk.“ — A’ phlegmaticus medve angol volt, ki 
velem a’ bádeni fürdőben néhány órát tölte, ’s ki temérdek vagyonát alig hasz- 
nálá egyébre, mint hogy haszontalan régiségekből állíta magának gyűjte
ményt, és hosszú vándorlásaiban folyvást azon tőré fejét, miképen állíthatna 
elő reformot nemzete kedvelt ételeiben, a’ beafsteak ’s pudding kényurasá- 
gát valamelly izletesb találmány által megszüntetendő.

,’S legbelöl azon emlényvirággal ékített kötetke talán megkülönböztetés
ből ragyog a’ többiek felett?4— szakasztá félbe az élénken beszélőt Beáta, 
ujjait a’ gondolt papircsomó felé mutatólag emelvén.

„Ah, édesem, — mondá könnyű sóhajtással a’ grófnő, ’s látszólag pirult 
— azon lapok nagyobb becset érdemelnek valamennyinél, azokban egy kivá- 
lólag nemes s z í v  beszél,., szerencsétlen küldője — legalább belső sugallatom 
úgy mondja — megérdemli, hogy megkülönböztessék.“ — ’S elövevé : a’vi- 
rágékesitett szalagból kitetszettek a’ levelek;..  Beáta látá az Írást’s hirtelen el
halványult.

„Mi bajod? — kérdé a’ grófnő, kinek e’ változás fölkelté figyelmét — 
ismered e’ kezet, melly ezt irá?“

,Némi hasonlatosság4 — mondá Beát.
A’ grófné feltára egyet a’ levelek közül: az aláírásban Saint-Cyr lovag 

állott.
,De tévedtem,4 szóla ismét Beát.megkönnyülten ’s a’ grófnő nyugodtan 

raká helyre titkait. Az est beköszöntött, a’ carinthi kapu melletti színház egyik 
páholyában élvezé a’ két nő a’ dalmű gyönyöreit, mellyeket a’ Scala művészei 
özönnel árasztának a’figyelő közönségre. Az első felvonásnak vége volt, csen
desen nyilék a’ grófné páholyának ajtaja’s egy férfi lépett a’nők felé, kezében 
letartott kalappal ’s mély sebhelylyel homlokán.

,Hozta isten a’ lovagot!4 szóla a’ grófné a’ belépő elébe gyöngéd piru- 
lattal, ’s e ’szókra Beáta is levevé a’ földszinröl tévedezö szemeit, ’s a’nélkül, 
hogy az érkezettre tekintene, hirtelen a’ grófnén akadt meg pillantata.

„Asszonyom!...44 mondá közeledve, hallható, tiszta hangon, ’s Beáta, 
midőn hangját hallá, feléje fordult.

,„Oh, istenem!“4 zendüle meg ajkain, ’s ájultan elhanyatlott, — a’ ka
lap, melly sötét fürtéit lefoglalva tartá, hátraesett fejéről.

,Az istenért, gróf ur, mit jelent ez? — mondá ijedve a’ grófné — az egek 
szerelméért, kérem jőjön, segítsünk a’ beteg leányon.4



172

Már ekkor az karjaiban tartá az ájullal, \s midőn közelebbről látá képét, 
akartalan hullott le ajkain: „Mindenható isten! hisz ez Beát.“

,Igen, gróf ur, úgy hívják öl, — mondá sietve a’ grófné, nem sejditvén 
a’ lovag zavarodását — menjen csak kérem, parancsolja elő hirtelen hintá
mat, a’ szegény leányt igy csak nem hagyhatjuk.4

Nem sokára puha párnái közé jutott a’szenvedő hölgy, bágyadt lobogvány 
világítá még hajnal felé is lakának ablakait ’s mellette szelíd figyelemmel vir- 
rasztának a’ grófné örpillantásai.

II.

Az őszi napsugár erejéből naponkint veszíte, ’s a’ főváros itt—ott meg
akadó fáin sárgulni kezdőnek egyes levelek ’s ha szellő jöhete a’ lombokhoz, 
szárnyaira vévé a’ zöldek közül azokat; September vége vala ’s még Beáta 
beteg volt.

A’színházi esemény meglázasitá idegeit’s harmadfél hónapi hosszú szen
vedés által arczának ifjúi kerekdedsége megvonaték, de már veszélyen kivid 
újra épülőben pihent sokáig őrzött fekhelyén.

Mellette anyja ült, egy tisztes asszony, kinek képére az özvegyi könyük 
’s anyai bú és hazátlanság ideje előtt meghozák az aggság ránczait; maradék 
öröme volt most e’ leány, mert egyetlen fiát agyonlövetéssel jutalmazá a’ sors 
hazája buzgó védelmeért, ’s az anya nem tudván ezt, akkor folyamodott annak 
megkegyelmeztetéseért a’ pétervári czárhoz, midőn üldözői hű vérével már 
régen megöntözök az oltalmazott hon földét, és igy a’ jó asszony csak sira
lommal térhete vissza leányához. — így álla a’ ház sorsa, midőn Beáta leg
először kezdé remélni felgyógyultét, ’s látogatóit, kik igen kevesen valának, 
magához ereszté.

Délesti négy óra volt, midőn az anya egy nevet jelente leányának. — Ez 
ugylátszék, mintha a’ jól ismert névre összeszedné magát, ’s ágyában fél
egyenesük.

,0  mindig jó vala hozzád,— mondá anyja folytatólag — egy napol 
sem mulaszta el, hogy állapotod felöl ne kérdezősködött volna. — Nem 
akarod öt elfogadni?4

„Itt van?“ kérdé Beát.
,A’ szomszéd-szobában hagytam öt, feleletedre várni.4
„Vonja egyiivébb, anyám, az ablak függönyeit, hadd legyen nagyobb ár

nyék a’ szobában, azután nem bánom, ha be is fog jöni.44
Az anya leánya akarata szerént tön, összébb voná az ablak függönyeit 

’s kinyitá a’ szomszéd-ajtót, mellyen Vetherell űr belépett.
Vetherell ur becsületes, bajusztalan német volt, tiszti szolgálatban az 

ausztriai hadsereg egyik gyalogezredénél. Viseletén elömlék a’ német huma
nitás minden Hiedelmeivel’s szőke simított hajához kék szemének sugara igen
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jámbor fénynyel világolt. Egy tekintetre meglehetett ismerni benne a’ jószivir 
embert ’s az egész valóján uralkodó komolyság gyanitatni engcdé a’ higgadt 
angol vért, melly a’ német vidorságnak némi ellentéte; valóban Vetherell ur
nák elődei angolhonban laktak, ’s kivándorlás honositá meg egyik ősét a’ né
met földön. — Egyébként e’ komolyság, mintegy kifejező a’ lelkiismeretes 
pontosságot, melly öt tiszti hivatala körében kitüntető.

Vetherell ur Beáta ágyához közelebb lépett, az anya székkel kinálá meg, 
mellyet ö elfogadván, nyájas szóváltásba ereszkedett a’ gyógyuló leánynyal.

A’ látogatás többször ismételtetett, mialatt Beáta egészen felépült. Vethe
rell ur egy vala a’ lengyel hölgy előbbi kérői közül; de ez csak gyermek
idejének első szerelmére gondolt ’s mellözé a’ tiszt ajánlásait. Most reményei 
megfordultak, félre raká kedves emlékeit ’s csak a’ jövendőt ’s elhagyatottsá- 
gát látá és nem bánta, ha az egykor kevés figyelemre méltatott férfiú vonzó
dásáról beszélt előtte.

Az év őszi fellegei után telet váltott, a’ bánat és fájdalomtól megvisel
tetett anyának még meghagyá érnie a’sors, hogy biztosítva remélje árva gyer
mekének jövendőjét. Vetherell ur ünnepélyesen megkérte Beáta kezét’s meg- 
hallgattatott.Ez volt a’végső áldozat, mellyet a’ jó leányanyja örömének szen
telhetett, mert, az utolsó éveiben megélt veszteségeinek könyei és fájdalmai 
miatt, nem tudá tovább megbirni agg napjainak terhét, ’s miként a’ villámtól 
gyakorta sujtatott régi fenyő, melly tövéről fakadott egyetlen hajtásának hagy
ván még gyökereiből é le te t,— enyészetében dől; egyetlen leánya jövendő 
szerencséjének reményével hajlott koporsójába.

Beáta jegyesével már gyászban lépett oltárhoz.

III.

Lön, hogy az 1832ik esztendőben Lengyelország, a’régi Lengyelországi 
lenni megszűnt.

Varsónak falain még sötétlik a’ vér, végső kínos szenvedések vére, ’s 
ha ollykor az árva főváros utczáin egy czirkassziai testőr vágtatott keresztül, 
megborzada minden jobb lengyelkebel, mert tudta: hogy ki az ö hazája nagy
ságának romjain épité fel dicsösségének székét, visszataszító nagyságban tün- 
döklik azon helyen, hol egykor a’ nép saját királyát ismeré ’s tudta, hogy a’ 
temetés után a’ tor nagyságához az idegen nemzelü testőr csak fényleni viszi 
szablyáját, mellynek éléről irtózatosan világlék a’ terrorismus az elnyomott 
nemzet felé.

És a’ sajtolt ország egyenként látá múlni a’ járom napjait; májusban a’ 
vitéz lengyel hadsereg eloszlattaték ’s a’ lelkes insurgensek elveszték javai
kat, — el a’ miért vérök a’ csatában olly pazaron omlék, a’ szabadságot, — 
a’ hazát. Az általános gyász rémesen terüle el mindenütt az elvesztett föld



174

síkjain *s sötét szárnyát eljuttatá a’ tájra is, hol hiis Bug folyó csendes hul
lámúval öntözi keresztül a’ tavasz kelő mezőit.

Pedig még ezelőtt hét évvel e’ folyó mentében mindenfelé boldog nyu
galom és öröm virágzott.

Itt éle egy özvegy nő, nagy és messze terjedő birtokaiban, egyetlen gyer
mekére, egy hatalmas család végivadékára terjesztvén ki anyai gondjait.

Ez utolsó sarjadék gróf Willikovszky Gusztáv, szép, szőke fürtű, serdülő 
ifjú volt. Ismerte birtokának minden helyeit, kedvelni kezdé a’vigalmakat, mint 
minden lengyel nemes, vadászni járt, mint minden lengyel nemes, szerété a’ 
lovakat és kutyákat, mint minden lengyel nemes! —

De ö még ezeken felül mást is szeretett, — más helyre is eljárt, és mást 
is kezde kedvelni.

Szomszédban, közel az országuthoz, kisded falu szélén egy fákkal kör
nyezett, középrendü urilak feküdt ’s virágos kertjével, zöldelő fáival kedves
látományt nyújtott nyaranta az utas tekintetének:------ vadászebek lepték el
udvarát ’s elszórtan fekvének falának alapjánál léha nyugalomban, nyilván el
árulva a’ vendégszerető házi ur szenvedélyét. Gusztáv gyakran látogatá e’ la
kot, birtokosával vadászatokat jára ’s esténként vidor asztalának részesült la
komáiban; mindig szívesen láttaték ’s ö szívesen mulatott. Sötét szemek fi
gyeltek minden kívánatéra, mellyek tisztán villogának, miként a’ kehely barna 
gyöngyei, mellyekkel a’ vadászat fáradalmait leöntözé: a’ gazda kutyáiról’s 
csöveiről beszélgetett vele, ’s a’ jó házi asszony egyetlen fiáéval hasonlit- 
gatá vonásait ’s a’ távollevőre emlékezhetett általa, ki idegen seregben ka
tonául szolgált.

Lenn e’ falusi lak hátuljánál zugó folyam partjára támaszkodék egy kert. 
Siirü berkek lepték itt—ott területét ’s meneteles oldaláról virágok mosolygtak 
az alant siető hullámokra. E’ kert volt legkedveltebb helye a’ fiatal grófnak ’s 
benne legkedveltebb tárgya a’ setét szemű hölgy, ki vele berkeit járá ’s vadá
szatai után kelyhét barna gyöngyii borral töltögető; e’ kertben, a’ folyó zúgá
sánál esküvének ők egymásnak örök szerelmet.

Beáta ekkor még csak tizennegyedik évét járá ’s az első benyomás mé
lyen ábrándosán hatott ifjú lelkére; a’ gróf megelőző nyájas vala hozzá, mint 
senki más nem, epedett előtte szavaiban, mint senki más nem ’s boldog leve 
általa, mint senki más nem. Együtt beszélgetőnek a’ jövő szép reményeiről,... 
de az emberek vágyait és reményeit isten bírálja meg.

A’ grófot külföldre kiváná anyja bevezetni. A’ lengyelnek még ezen idő- 
tájban is kedves helye volt Páris; azon kötelékek, mellyek Napoleon idejében 
e’nemzetet a’francziákhoz csatiák, soha sem szakadhatának meg végképen, bár 
ama szövetség Lengyelországnak mitsein hagyott mást, mint teljesülellen re
ményeket ’s egy megbánt bizodalomnak reminiscentiáit, mellyet a’ nemes nép 
méltatlanra pazarolt; — ’s egy lengyel gróf, mint akárki más, eléggé mulat
hatja benne magát.
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Gusztáv anyjával együtt ment el; büszke, ó lakhelyük egy vén komor- 
nok gondviselésére maradt, ki őket Francziaországba is elkiséré; az öreg 
tudá ifjú urának titkait, de jó ember volt ; látá szorongását, midőn anyja elme
netelükre határnapot szabott, ’s a’ nehéz lélekzeteket, mellyekkel egész utjok 
alatt hazájába visszasohajtozék. Midőn Párisban elváltak, üzeneteket kért tőle 
lionn maradt barátihoz, ismerősihez, ’s megemlítő Beáta nevét is. Gusztáv meg
ölelő öt e’ névnél—nem tudta, mit tegyen,., ideje már nem sok volt. Hevenyé
ben egy kicsiny papirszeletet vön Íróasztaláról ’s amaz ábrándos szavakat irá 
hirtelen kézzel reá, mellyek értelme felett Beátát fenebb mélázni láttuk.

Később változás alá estek a’ körülmények. A’ gróf elvesztő anyját Páris
ban ’s Beáta lionn atyját; Lengyelországra pedig elkövetkeztek azon örökre 
emlékezetes napok, mellyekröl a’ történet komoly múzsája véres jelene
teket jegyze föl ’s ezeknek gyászos következményét, ama hon pusz
tulását.

Gróf Willikovszky Gusztáv hazájába sietett vissza, midőn annak szabad- 
ság-harczáról indítói terveztek; a’ karácsony előtti társulatoknak buzgó és 
nevezetes tagjává lön Varsóban, ’s midőn fegyvert venni elhatározók a’ hon 
megszabadítására annak jobb fiai, ö is birtokába sietett, önkénytesekkel ne
velni a’ seregek számát. Útját téli vihar zúgá többnyire körül, mig elérhető a’ 
vidéket, hol gyermekéveit élé, — a’ hó miatt néma és hideg volt most a’ táj, 
mellyet virágzásban hagyott el, bánatosan nézett eleibe a’ lombtalan liget, hol 
egykor ifjú kedvesével járdáit; ’s midőn annak hajdan vidám ’s életszines la
kához hajtatott, pusztán leié az udvart, ’s barátságos üdvözlet nem jött érke
zésére. — Utána kérdezősködék a’ lakóknak ’s egyikétől a’ hátrahagyott cse
lédeknek megtudá, hogy az özvegy a’ forrongás hírére leányával együtt 
nem sokkal azelőtt más honba költözködék,’s fia is szövetkezvén már a’haza- 
szabaditókkal, elhagyó a’ tájat.

Gusztáv gondjai alatt hát egyedül a’ hon maradt ’s annak aggodalmas jö
vendője; eljöttek a’ harczok napjai ’s ö híven áldozó vérét, mint anyjáért sze
rető gyermeknek illik. Azok között, kik az első csatára Serocyn-nál merészen 
költözőnek át az ellenség ellen a’Visztula jegén, ö volt az első,’s utoljára, mi
dőn a’ szabadságháboru enyészettel befejezteték, kik a’réménynyel’s buzdítá
sokkal legkésőbb hagytak fel, ö volt az utolsó. Sorsa csak menekülhetés lön, 
vagy bizonyos halál; ö az elsőt kisérté meg.

Ezer kémlö szem- ’s áruló ajkaktól kelle tartania, és álöltözetben hagy
ható el csak a’ lengyel határokat. — Napjainkban sokkal emlékczetesbek még 
a’ kivándorlott lengyelek, irántok sokkal több sympathia é l, minthogy sorsu
kat felvilágosító szókkal nagyon kellene tolmácsolnunk; mindazáltal idetarto
zik megemlíteni, hogy üldöztetésükkel az ellen soha sem hagyott föl ’s idegen 
földön is vadásztatok némelly kiszemeltebbek után; ezek közül volt történe
tünk hőse is, de ö mindig talált utat, hogy kikerülhesse az üldöző vészt, ’s 
Francziaországban ’s később a’ német földön jó ideig háborítatlan maradt; 
igy jelent meg a’ töpliczi fürdőben Saint-Cyr lovag cserélt név alatt.
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Egy özvegy főrangú nő, ki eleven gyászt hordoza, férje Petliion marquis 
után szinte e'helyen kerese szórakozást’s a’lovaggal alkalma lévén találkozni 
részvétet kezde érezni a’ komoly férfi iránt; a’ nő még fiatal vala ’s bizalmas 
társalgás clfoszlatá közöttük lassanként a’ falat, mellyet a’ fesz hideg kézzel 
idegen és idegen között vonva tart. Az özvegy grófné, — mert ö vala a’ nő, 
kit itt bemutatunk, — kivevé Gusztáv titkát ’s a’ hazavesztett iránt részvétet 
mutata; megajándékozá bizalmával, barátságával, sőt később szerelmével, ’s ö, 
a’ divatnak azelőtt kihiresztelt büszke asszonya, epedö hajlandósággal tapadt a’ 
menekvö lengyel szivéhez, társaságában feltalála mindent, miért lelke ezelőtt 
szakadatlanul sóvárgott.

A’ grófné férjének a’ marquisnak halála után német- és csehországi jó
szágait lakta, de mégis többnyire Bécsben idöze, melly várost Európa főhelye 
között leginkább kedveié, mert még gyermekéveiből maradt kötelékek, mel- 
lyeket atyja életében, ki itt országos szolgálatban állott, szerze magának, von- 
zák e’ helyhez. Szépsége és gazdagsága számtalan imádókkal tölték meg 
mindjárt özvegysége első hónapjaiban termeit, de ö egykedvű és hideg maradi 
a’ hízelgő hangokra, mellyekkel környezői ostromiák. Elvezni kiváná a’ sza
badságot, mellyet független állása biztosba számára; de a'nösziv szerelme 
véletlenül is kihalászbató gyöngy a’ hajlékony kebel hullámzó indulatai közül, 
’s innen lehetett, hogy a’ grófné áradazó szivének tengerérzelmeiböl olly nem 
várva kiveszitheté a’gyöngyöt’s menekvö lengyelünk lett a’véletlen által sze- 
rencsésitett halász.

A’ gróf már férfiúvá eredeti; komoly és jelentékes ügvekbeni forgása 
szilárd belsővel különbözteték öt. A’ jövendő gondjai ’s fájdalma az elvesztett 
haza felett mintegy hideg búfellegként ültek ki a’magas homlokon, ’s nem le
het csudálni, ha ö, egykori hatalmának utó emlékeivel hajdani gazdagsága- és 
kincseire gondolva, koldus és földönfutó, meglepeték a’ szives megelőzések ál
tal, mellyeket az özvegy szép nő hozzá mutatott. — Ha ollykor reggelenként 
a’ fürdő keskeny völgyén, vagy a’ magasan emelkedő bérczeken egyedül jára, 
vagy a’ réteken, mellyeket a’ Tepel csendes hullámaival lefolyva hasit keresz
tül, — ezer emlékezet ostromlá lelkét ’s ezek közölt egy-némellykor első 
szerelméé, melly mint egy visszavetődő sugár a' múltnak stirüdö fátyolán át, 
mind gyengébben hatott feléje.—Beáta, a’ nemes lengyel hölgy, m u’ el vala 
szakasztva tőle, évekig hasztalan üldözé nyomát, nem tudá feltalálni semmi- 
képen, holléte felöl még a’ hir is hallgatott ’s öt minden nap inkább és inkább 
szoktatá a’ gondolathoz, hogy ifjú kora szerelmi vágyainak első tárg m- 
denkorra elvesztél így vala, hogy e’ gondolatai után első szerelmének sírján 
második szerelme felvirágzott, ’s ö a’ grófné által ’s a’ grófné ö általa egy 
időre boldogokká lettek.

Első elválásuk a’ fürdő völgyében vala, a’ folyam partjánál; a’ grófné 
omló könyeivel hajlék Gusztáv keblére, melly fenen, és megindulva dobogott, 
örökre leköték egymásnak sziveiket; mert a’ szerelemnek természete, hogy 
szívért szivet kívánjon. Kölcsönös vala a' bánat leikeikben , de egyszersmind
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kölcsönös, bár igen gyenge, a' remény, hogy nem sokára találkozni fognak. — 
A’ grófné fürdőről ismét Bécsbe vonult, ide kellett a’ menekvö lengyelnek is 
jutnia, ha kedvesével találkozni akart; ’s ö elég merész vala szabadságával 
játszani a’ szerelem boldogságának óhajtott perczeiért; de nehézségek for
dultak egyelőre szembe törekvéseivel, mígnem végtére mégis sikerűié a' fő
városba becsempésznie magát, hol elvonulva a’nyilvános helyek és élet zajától, 
igen gyéren láttaték; legszebb óráit a’ grófné társaságában élé, midőn mind
kettejüket magány és szerelem zárta el a* nagy világ zajától.

Ekkor találta meg Gusztáv annyi évek után Beátát is a’ színházi páholy
ban, ama jelenetkor, midőn a’ szép hölgy e’ találkozását veszélyes kórral fi
zette meg. Később kérdezösködék a’ grófnőtől utána, ki elbeszélő, hogy a' 
hölgy betegségéből felgyógyultéval menyegzőhöz készül, mellyre már elje
gyeztetett; Gusztáv nem sürgeté tovább ’s a’grófné soha sem tudá meg, hogy 
ők szerették egymást.

Egy nyarat és telet tölte már menekvö lengyelünk a’fővárosban, hol nem
zetfeleivel, — kik hozzá hasonlóan, nem biztos menedéket találva, tartózkod
tak — ott folytonos érintkezésben volt. Már nem mindnyájan ringaták azon 
csaló képzeletben magokat, hogy egykor hazájok hamvaiból ismét feltámad.

Az utolsó évek meghiúsult reményei megtörték nagy részben a’ lelkesedést, 
mellyel a’hazavesztet lengyelek e’gondolaton csüggtek; sokan azon kezdőnek 
közülök tervezni, hogy külföldön találjanak biztos telepedő helyet magoknak.

Következő tavaszszal híre kelt, hogy a’ kormány két vonhajót készittete 
föl, mellyeken az Amerikába kívánkozó lengy elek Triesttöl New-York-ig in
gyen szállítást nyernek ’s fejenként bizonyos segedelempénzt, mellyel az ide
gen világrészben sorsukon némileg segítve legy en. A’ kivándorlottak közül 
sokan jelenték magukat elköltözésre, ’s ezekhez sorola még a’ kormány né
hányat, kiket izgató viseletök ’s gondolkozásmódjok miatt veszélyeseknek né
zett ’s kinek átszállítását a’ középponti rendőrség és illető katonai hatóság 
ügyeletére bizá. — Ezen utolsók között volt gróf Willikovszky Gusztáv is , 
voltak azonban baráti, kik által a’ körülményekre figyelmeztetett; ’s egy név
telen levél tudtára adá néhány órával beállása előtt az estvét is, mellyen la
kában katonai ügyelet alá kellendett magát megadnia.

A’ levéllel kezében nyitott be a’nőhöz, ki őt olly lángolóan, annyi hévvel 
szerété; a’ grófné nyájas mosolylyal kelt föl pamlagáról ’s lépett üdvözlésére, 
de visszarezzent a’ komoly és elváltozott vonásoktól, mellyeket Gusztáv arczán 
sötétít 7 láta.

,Gusztáv, ön szokatlanul szomorú, mondja nekem, mi történt?4 szóla a’ 
grófné, ’s kezét nyujtá, hozzá lépvén, de közötte és az ifjú között, ennek kí
sérője és hű társa: egy fekete eb álla keresztül’s majd egyikre, majd másikra 
szükölvén, csóválgatá farkát. Gusztáv elparancsolá kedvenczét ’s néma tekin
tettel nézett a' grófnéra.

„Ah, asszonyom! — kezdő azután hirtelen megindulással — el vagyok 
árulva, — szöknöm kell; . . .  nézze ön e’ levelet,figyelmeztet benne egy bará-

12



1T8

tum a’ veszélyre, inelly boldogságom és jövendőm felelt lebeg ;— hanem 
menekülök, még ma elfognának, Amerikába küldenének;.. .  átkozott játék!“

,Istenem, Gusztáv, 's ön mit teszen most?4 kérdé remegve és látszó ag
godalommal a’ grófné.

„Mondom, szöknöm kell, és megválnom öntől és boldogságomtól, ’s távol 
innen bevárnom az alkalmat, midőn ismét veszély nélkül jöhessek el oldalá
hoz. — Magyarországban barátaim vannak, oda kívánok menekülni még ez 
éjjel, ha sikerülend magamat a’ városból kilopnom; meg kell kisértenem min
dent, különben el vagyok veszve. Lássa, asszonyom, már alkonyat lesz, nekünk 
mindjárt el kell válnunk. — Isten önnel, bízzék és remélje, hogy viszonlátjuk 
egymást!... az idő int; engedje magamat kiszakasztanom köréből, nehogy 
majd késő legyen.“

,Ah, Gusztáv, én remegek ön miatt; hova indulhat félelem nélkül illy 
egyedül, illy védtelen?4

„Fegyverek várnak reám a’ sorompón kívül ’s addig isten keze fogja fe
dezni lépteimet, és mellettem itt van hü ebem.44 —

,Engedjen még egy perczet; — monda, sebesen megfordulva, a’ grófné ’s 
hirtelen futott ágymenyezetéhez, mellynek függönyeit szétvonva, feje felöl 
levett valamit ’s azzal hirtelen megtére Gusztávhoz — hogy ön biztosítva le
gyen legalább némileg a’veszély ellen, vegye védelmi szerül addig, mig fegy
vereihez juthat, e’ tört ’s vegye tőlem szerelmem áldását.4

Ezzel átnyujtá kedvesének a’ drága készületü gyilkol és utolsó 
csókját.

Midőn az alkony elterité a’közel tájak felett szürke fátyolát, az első csil
lag sugára egy vándor felé ragyogott le nyájasan, ki sebes léptekkel haladt a’ 
waagrami mezők felé; csupán egy eb volt kísérője, de védelemre lálszék 
fegyverkezve lenni. Ugyanezen vándor még hajnal előtt széles folyó partjá
nál álla meg ’s a’ túlpartot méregető szemével; aztán a’ habokba dőlt, ebének 
adván szájába hosszú csövű fegyverét, mellyel az híven utána úszott. A’ túl
parton mindketten megpihentek. — E’ viz: a’ Morva vala, határfolyam Ausz
tria és Magyarhon között, nem messze a’ Dunába szakadásától; a’ vándor pe
dig, ki az ausztriai szélről átuszék : gróf Willikovszky Gusztáv.

IV.

Beáta férje, ezredének egyik Magyarhonban állomásozó osztályához tétetett 
kapitányi ranggal át,’s a’ kinyiló tavasz egyik napján, tágas úti kocsiban, ma
gával hozván ifjú szép nejét, indula el a’ megelégedett ember rendeltetése 
helyére. Beáta komoly megilletödéssel hagyá el a’ fővárost; anyjára gondolt ’s 
talán meg az eseményre, mellyet a’ dalmű alatt a’ karinthi színház páholyában 
élt; anyjának hamvai a’temető- föld porával régen megvegyültek,’s amaz ese
mény szivének legnagyobb elmúlt vesztesége volt; — mindkettőre csak em-
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lékeznie lehetett. Mellette férje iromány-csomókat bontogata széllyel, ’s egy 
kiterjesztett földabroszon keresni kezdé az utvonalt, mellyen állomására fog 
érni, számolta a’ mérföldeket ’s képzetet alkotott magának a’ katonalaktanyá
ról, melly kormányzata alatt leszen, az alsóbb tisztekről, kiket rendbetartani 
fog, a’ kenyér savanyúan süttetéséröl, mellyet embereinek ötöd-naponként 
osztogattatand, az ispotályról, mellyet szorgalmasan készült látogatni, ’s több 
illyenekröl. — Egy mindennapi ember, bár kényelmes úti kocsijában szép neje 
üljön is mellette, nem tud egyébre gondolni.

A’ nyitrai vonalon vezetett utjok; hegy, völgy, sik váltva tiinedeztek föl 
elöttök ’s az itt-ott elszórtan álló falvak csak kellemesiték a’ szemléletre ki
tárt tájképet. Májusi hajtás zöldité meg a’ réteket’s a’ lenyúló halmok, lombos 
erdőktől szegélyezetten, borultak le a’ hegyesebb vidékeken egészen a’ kes- 
kenyiilö völgyig. Utazóink éppen az útig mindenütt siirüen benőtt fasor közölt 
egy dombról ereszkedének le, midőn a’ mellékesen vivő gyalog-uton elöttök 
egy karcsú, de termetes fekete eb vonta magára Figyelműket. Ennek nyakában 
ékes veretű aczélláncz függött, mutató, hogy a’ nemes származású állat nem 
pór sajátja.— Beáta egész figyelmét’s kíváncsiságát az ebre fiiggeszté, melly, 
a’ bokrok között száguldozva, gyakran látható volt a’ gyalog-ösvényen, míg
nem egyszer hosszabb időre eltűnt.

,Most **be fogunk érni, — vetegeté földabroszán a’ kapitány — város
talán vagy falu, nem is tudom__ hadd nézzem csak, egy keresztes ,o‘, igen
egy keresztes ,o‘ van mellette, ’s ez mezővárost jelent, mert a’nagyobb váro
sok csillaggal vannak jelelve, lássa, kedvesem, csillaggal vannak jelelve.4

Beáta oldalaslag a’ térképre pillantott.
,Nem is tudja, lelkem, — folytató a’kapitány — itt ismerősre fogunk ta

lálni, itt szinte szállásolnak hozzánk tartozók, hozzánk tartozók mondom, ka
tonák; úgy gondolom, a’ tizenötödik ezred nyolczadik osztálya, igen, csak
ugyan, úgy van. A’ főhadnagy lelki testi barátom, együtt valék egyszer vele 
hosszabb ideig őrszolgálaton; alkalmas férfi, kissé ugyan alól az öt lábon, de 
az semmit sem tesz, báró, vagyonos, vig fiú; egypárszor levelet is váltottunk, 
jó ember.4

„Nagyságos asszony, — szóla a’ szemközt ülő szobaleány, kinek tekin
tete mindig künn tévedezett — ni ni, ismét előttünk szalad azon eb.44

,Igen, azon eb, tulajdon azon eb, nézze csak, lelkem;4 mondá utána a’ 
kapitány is kitekintvén.

Beáta már ekkor élénken kérésé szemeivel az elfelejtett tárgyat. Az eb, 
a’ májusi déli nap melegétől lihegve, kivetett nyelvvel ügetett le a’ szomszéd 
halmi gyaloguton; meg-megállott ’s ismét néhány lépésre ügetve, visszafor
dult, nyilván jelentvén, hogy urára várakozik. Fenebb távolról egy sötét festésű 
puskacsövön villant meg a’ visszaütödött nap sugara ’s csakhamar ezután egy 
férfialak leve látható: karcsú, magas termetén szabatos nyári öltöny tüne fel, 
fején zöld kalap, oldalbokrétával, mellyeket a’ tyroli hegylakók tájaikon visel-

12*
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nek. Egy tisztásabb helyen még inkább kivehető lön nyúlánk termete, a’szij- 
öv derekán ’s az övbe kél oldalról szúrt — ezüstös pisztolok ágy ának fehérlő 
csillogása.

„Ah, nagyságos asszony, — szóla idétlen ijedtséggel a’ szobaleány — 
oda vagyunk, nézze csak, hegyi rabló közeledik amott lefelé a’ halmon.“

,Hallgass,‘ — mondá a’ kapitány az ijedezönek, ’s előre hajlott ülésében, 
hogy a’ kocsi tágas nyitott ablakán maga szemlélhesse meg a’ mutatkozó 
jelenetet; neje sem szeppent meg, de a’ kinéző férj válla fölött szintén kipil
lantott. — A’ gyalogösvény levezete az országúihoz ’s a’ halom egyenlödésé- 
vel mindig közeledett ahoz hajlása. A’fegyveres gyalogló gondatlan és szóra- 
kozottnak látszék, ’s egy tekintettel meg lön győződve a* kapitány, hogy em
berétől nem kell tartania, mert a’ hegyi rablókról azon képzete volt, hogy 
azok szemes, figyelő emberek; ’s ha valakit megtámadni akarnak, a’ megro- 
hanásig rejtve tartják magokat. Azonban a’ fenebbi utas mindinkább közele
dett le a’ halmon, gyakran elrejték a’ sűrűén egymásba nőtt bokrok, de több
ször egész alakja annyira kilátszék, hogy megkülönböztetni lehetett. Beáta fi
gyelmesebben kezdé szemügyre venni arczát, mellyet kalapjának terjedtebb 
széle majdnem félig elrejtett, mindazáltal egy nemes metszetű orr, alatta sugár 
szőke bajusz és simára borotvált áll levének láthatók. A’ nő alig rejthető za- 
varodását.

,Ez lengyel menekvő, — mondá a’ kapitány halkan, midőn az ösvény kö
zelebb hozá a’ vándort szemlélődéseinek, ki épen ekkor történetesen levevé 
kalapját ’s finom fehér gyolcscsal törülé le homlokáról a’ veritékcseppeket, 
melly homlokon egy mély, keresztül fekvő sebhely volt megkülönböztethető 
— igen, ez menekvő lengyel — folytató a’ kapitány még halkabban, Bécsböl 
jő bizonyosan, ott felvigyázatom alá kellett volna esnie; ez arczot igen jól 
ismerem, — mondá nejéhez mintegy súgva — igen, szemmel tartá a’ rendőr
ség; igen, a’ rendőrség, a’ bécsi rendőrség pontosan ismeri embereit; csodál
kozom, hogy e’ nevezetes szökevény kisiklott kezeiből.— A’ kormány Ame
rikába szánta öt is ,. . .  igen, Amerikába. . .  ott meglelte volna a’ szabadsá
go t.. ezen nyugtalan emberek mindig szabadságról álmodnak. A’ mi kegyes 
kormányunknak is igen sokba kerültek,., ingyen szállítás ’s New-Yorkban 
fejenkint mindeniknek negyven tallér, . . .  valóban igen nagy kegyesség,... 
mindössze igen nagy summára ü t . . .  fejenkint negyven tallér,. . .  isten ke
gyelméből . . .  valóban sok.‘

A’ kapitány itt elhallgatott’s midőn látá,hogy neje kendőjével fedé el ar
czát, mintegy bánni kezdé kinyilatkoztatott titkait. Épen e’ perczben mellözé 
kocsijok a’ vándor idegent, ki őket fel sem venni látszék; a’ fekete kutya pe
dig hangos ugatással szágulda a’ megriadt lovak után. Elöttök ekkor tetszék 
föl a’ dombkanyarulat, nyíltabbra hajló részéről nyughelyök, a’ kapitány által 
fenebb emlegetett kis város.

Ha az idegen Magyarországban valamelly kisvárosi vendéglőbe kíván 
megszállani, ezer apró csintalansággal ’s rendetlenséggel lesz találkozni kény
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télén, mellyeket más európai országok fogadóiban nem mindenütt találna fel. 
Wetherell ur az **i fogadóban félóranegyedig várakozék, mig a’ vendéglői 
szolga megjelent, ismét félóranegyedig, mig az újonnan érkezett vendégek kí
vánságához képest szobát nyitni akarván, azok kulcsát keresgető ’s harmadik 
félnegyedet, mig a’ többnyire puszta és szemetes emeleti szobák egyikét le- 
telepiilésök helyéül kiválaszthatá.

Beáta leeresztett fátyollal álla férje mellett, ’s épen a’ választott szoba 
ajtaján valának az erkélyről belépendök, midőn az alanti kapujáráson a’ fekete 
eb a’ fogadó udvarán termett. A’ nő karon kapá férjét, . .  mintegy siettetni 
látszék belépésüket, hogy az uj jelenet kikerülje figyelmét; az eb hangos 
ugatással elárulá magát ’s a’ nő igyekezete már késő volt. A’ kapitány lete
kintett ’s látá, hogy a' menekvönek ismert gyalogló a’ csapszék ajtajában a’ 
fogadósnéval szóváltásban áll.

Egy negyed múlva férj és nő és szobaleány, kibontakozva úti öltönyeikből, 
szabadon élvezék a’ szoba kisszerű kényelmeit; az első gondolkozott és néha 
órája után nyúlt; a’ második szerfeletti zavarodását ’s felingerülését akará el
rejteni, melly ifjú, szép arczának piruló színében már-már elárulá magát; 
mindenkép igyekezett kikerülni férje tekintetét ’s egy és más kérdésekkel já- 
rula perczenként a’szobaleányhoz, ki mindhármok között legközömbösebb ke
délyben volt.

, Kedvesem, — szóla kis idő múlva a’ kapitány — ön talán roszul van?4
„Ah, nem.“
.Mert azt gondolám,__  igen , azt gondolám__ Egy, kettő, három, —

folytatá tovább, arany zsebóráján számolva — úgy van, három órát mulatha
tunk még, két óra múlva ebédet parancsoltam, addig pedig bajtársamat föl kell
keresnem , . . .  igen, a’ mint mondám az utón — tudja__  a’ főhadnagyot.. .
jó lesz vele találkoznom’s különösen kötelességemben áll felvigyázata alá aján
lanom ama férfit, ki utánunk ide érkezett, — igen, ama férfit, . .  tudja már.4

Beáta alig tarthatá fel magát; hidegség futá keresztül idegeit, nem tudta, 
mit tegyen; de a’ kapitány ment. — Midőn a’ szoba ajtaja bezáródék, a’ nő 
hirtelen a’ kulcslyukhoz helyezé füleit; férje léptei után hallgatódzott, ’s mi
dőn azok elhangzása után távozását bizonyosnak vélé, felegyenesiilve szoba
leányához fordult.

,Tézi!‘
„Mit parancsol nagyságos asszony ?“
,Hozza fel tüstént kézi szekrényemet.4
„Ah, az nagyon el van pakolva, érette mindent föl kellne bontanunk a’ko

csin ; nagyságod maga mondá, hogy egész utón nem leend rá szüksége.44
,Tézi, magának nem szabad visszaellenkezni, én parancsolom, egy tiz 

perez alatt legfeljebb, érti, legfeljebb, kezeimbe fogja azt adni, különben szol
gálatomból el van bocsájtva.4

V szobaleány némán engedelmeskedék ’s alig egynéhány perez alatt az
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üli kocsiról minden lehányva a’ kézi szekrény pedig Beáta kezeiben volt. Elő
keresd a’ kulcsot, sietve pattanta fel zárát.

.Tézi!4
„Méltóztassék?“
,Látá-e ön azon férfit e' fogadóban, kit amott az utón hegyi rablónak 

mondott?4
,,Igenis, nagyságos asszony, épen most nyittata fel magának a’ túlsó er

kélyen egy szobát.44
,Siessen megtudni azon szobának számát.4
„Épen átellenes velünk, úgy gondolom, hetedik.44
,Én bizonyost akarok.4
„Bizonyosan hetedik.44
A’ nö, ki eddig folyvást keresgélt szekrényében, annak legrejtekebb he

lyéről egy kisded aranyszegetü finom lapot vön elő, mellynek simaságát a’ 
szélén hajdan egy könycsepp feláztatá. Keble hallatóan feldobogott, midőn 
a’ lap sorát átnézé, ’s a’ pilláiról megeredett könyük közül néhány csepp is
mét az irat szélére esett.

,Tézi, maradjon itt.4 —
„A’ mint nagyságod parancsolja.44
Már ekkor a’ nö elhagyá a’ szobát, pilláin még ott valának a’ ragyogó 

könyük; az erkélyre kiérve, egyenesen a’ túlsó oldali hetedik számú ajtónak 
tartott ’s midőn előtte álla, zsebkendőjével hirtelen letörlé könyeit. — Kicsiny 
hallgatózás után kopogott’s a' hang belölröl lassan hata ki „szabad.44

Benyitott.-------Gróf Willikovszky Gusztáv és Beáta ismét találkoztak.
Nem az érzelmekkel többé, mellyek a’ hazaföld édes tájain ifjú kebleikben ég
tek; távol vala a’ folyó, mellynek zúgásán sokszor édes álmadozásba merüle 
el leikök, — távol a’ berkek, mellyeket nyájaskodások között ’s vajmi más re
ményekkel csapongtak át; — most — most — mi nem tudnánk híven leírni a’ 
lélek—állapotot, mellyben találkoztak.

A’ gróf, kezeire bocsájtott fővel, szótalanul ült egyik ablakhoz közel; az 
asztalon, mellyhez könyökét támasztá, fegyverei voltak lerakva, közöttök egy 
drága fogatú tör. Midőn feltekintett, egy hölgyalakot láta közeledni majdnem 
nesztelen lépésekkel,’s e’jelenet mint egy gyönyörű álom a’ kietlen pusztában 
hatott szomorú lelkére. Hogy előbbre ért a’ látogató, ifjú, szép vonásain, lel
kes tekintetén ’s a’ szokatlan báju szelíd kifejezésén még egyszer megismeré 
a' hűtlenné vált kedves Beáta arczát. Fel akart állani, az indulatvihar erőben 
készült kitörni a’feszülő mellből, a’ szóvisszasüllyedett ajkain’s képe, mint az 
elámuló bűnösé a’ reá kegyelmesen néző szent előtt, mély töredelmet ’s meg
bánást fejeze ki, mert hiszen egy perez emlékezete múltakra és jelenre kihat 
’s az elmulasztásnak felejtett érzete villámgyorsan száll vissza a’lélekre, midőn 
azzal találkozunk, ki ellen vétkezőnk. De a’ gróf erőt vön küzdésin, ’s mielőtt 
,a’ hajdanból emlékezetes kedves összeszedhetné magát, feltárt karjait dobogó
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mellén ölelte egybe; ez utolsó boldogságának egyetlen tanúja volt a’ szoba 
padozatán pihenő eb, melly hangos felszökkenéssel áruiá el jelenlétét.

,Hagyjon engem, Gusztáv, — szólaBeáta, kibontván magát az ölelő karok
ból, mellyek gyöngéd szorításában fájdalmas gyönyört érze szétjárni idegein 
— hagyjon engem és siessen el innen.4

„Én elsiessek innen? — kérdé a’ gróf álmélkodva — most, midőn veled 
annyi szenvedéseim között illy váratlanul összevezet a’ sors kegyelme.“

,Igen, — mondá a’ nő, mintegy erőt kívánván venni önmagán — önnek 
távozni kell, nekem nem szabad többé a’régi bizodalommal közelítenem önhöz, 
ön is tudni fogja miért, ha utolsó találkozásunkra gondol. — Én már lekötve 
vagyok, ’s hogy most e’ szokatlan módon kívántam önnel találkozni, ez nem 
másért van, minthogy a’ veszélyre figyelmeztessem, melly bátorságban létét 
olly közelről fenyegeti. A’ véletlenség, mellynek ez utolsó viszonlátást Tulaj
doníthatom, talán engemet híva fel szabaditójának.4

,Öntől egy emlékem vala a’ jobb napokból, ezen ira t, . . .  ezt most visz- 
szaadom; . . .  ha egyszer férjem meglátná, közöttem és közötte kedvetlensé
get okozhatna jövendőben... Ön engem úgyis elfelejtett; — elfelejtő ifjúsá
gunk boldogabb szövetségét,... én visszaadom ezennel esküjét, mellyet ne
kem, most már romba dőlt honunk földén esküvők; ’s szivemből bocsátók meg 
önnek. Most vegye mindenét és távozzék: nekem nem kellett volna most ide 
jönöm; de én lengyel vagyok, mint ön ’s barátja üldözött rokonimnak, kik ide
gen földön keresnek menedéket és hazát. Fél óra múlva ön lépteit örök kö
vethetnék, titka fölfedezve ’s személye itteni katonai hatóság előtt — lehet — 
hogy már is leírva és bejelentve van. Gondoljon megszabadulására, ’s ha ked
ves még önnek a’ szabadság, távozzék — mindenekre kérem, távozzék.4

Léptek hallatszának kívülről; a’ beszélő megszűnt ’s figyelni kezde, künn 
nyers férfi-hangokat lehete kivenni.— A’régi ismerősök kérdöleg tekintének 
egymásra, mig menekvö hű társa a’ keletkező neszre figyelve, nyöszörgő hang
adással zavará a’ különben mély csendet. Az ajtó megnyílt, egy tiszt lépett 
be Vetherell ur kíséretében;— utána felszegzett szuronyok ’s hajtóka-szinek 
nyomultak előre. — A’ menekvö két lépést visszahátrált, kezében tartá még 
a’ visszaadott iratot ’s tekintete annak végső soraira esett.

„Ha egyszer szerelmed elveszítené nekem világitó lángját, akkor én is 
elhunytam;44 mondá fel magában, ’s fájdalom és kétségbeesés között ragadva 
fel az asztalról egyet töltött fegyverei közül.

„Ah, Beáta! sorsomnak illy szomorúan kell beteljesedni; — mondá el
szánt, megható hangon — bocsásd meg, ha van bűnöm, mellyet ellened vétet
tem;44 — fejének irányzá csőjét, ’s egy perez alatt halva rogyott le üldözői 
előtt.

Beáta férjére egy megvető tekintetet vetett, szép szemei boszűság-és ha
ragban égtek ’s megindulással mondá neki: ,szerencsétlen, mit tevéi ? ö föl
diül, barátom és — mindenem volt.4 Idegei nem bírták tovább ; elájult. A' hű 
eb vonilva szaglalá urának kifolyt meleg vérét.



184

Velherell ur ápolása alá vette nőjét. A’ tiszt, ki embereitől előbbre lé
pett, hogy a’ szerencsétlenről bővebb adatokat jegyezzen föl, kissé alól volt 
az öt lábon. — Kivevé a’ holt tárczáját, irományait ’s altisztjének adá át a’ 
nála talált fegyvereket, ’s mindezekről ott helyben összeírást készite magának.

* *

Egy reggelen, nem sokára azután , hogy az X—i fogadóban e’ jelenet 
végbement, az ausztriai főváros belrészének egyik utczájában magánosán 
sétála ismert grófnőnk, a’ dús özvegy, utána kis távolságban aranyvágatu ima
könyvet vive cseléde ’s maga a’ gazdag kirakatok ékes kelméit szemeié sor
ban, midőn történetesen fölvetett szemei egy férfi-alakon akadtak fel, ki feléje 
sebeske léptekkel közeledők. Ennek bal hóna alatt papircsomó volt egymásba 
tekerve, ’s jobbjával sebesen szedő föl ’s raká viszont le a’ kövezetre szalagos 
botját. — Egész külsejéről hívatalbeli embert lehete gyanítani, ki foglalatos
ságaiban fáradozik. Sötétzöld kabátját, ha közelebbről megnéznénk, látni fog
nánk, hogy posztaja már igen sokat elvesztett a’ gyakori kefélés miatt ’s a’ 
jobb kézen ujja könyökben és azon alól kissé megfakult színében, mint több
nyire azoké szokott, kik Írással foglalkoznak, sőt a’ fürkésző szem egy ügye
sen odavetett foltocskát is fedezhetne föl e’ kabát ujjának könyökön alóli ré
szén. Eme kabátos ur nem igen látszék a’ körülötte levőkre figyelni ’s mint
egy elálmélkodva tekinte föl, midőn a’ grófné, némi mosolylyal tekintvén reá, 
mint biztos ismerősét megköszönté.

,Jó reggelt, Huttman ur.‘
„Ah, engedelmet kérek, vagy akarám mondani, bocsánatot; valóban en

gem a’ grófné kegyes figyelme által némileg zavarba ejlett;“ itt észrevevé, 
hogy ócska selyem zsebkendője balkezében van, — ezt nagy hirtelenséggel 
kabátja hátulsó zsebébe tudá rejteni.

,Huttman ur igen elfelejté régi barátit, tán nem is ismert reám ?‘ mondá 
a’ grófnő élénk mosolylyal ’s ama természetes jósággal, rnelly eleven visele
téhez nem álla roszul.

„Ah, teljességgel nem, vagy akarom mondani, igen, azaz: teljességgel 
nem felejtém el; van szerencsém gyakran reá emlékezni. Valóban, ön igen 
kegyes, asszonyom, a’ régi jó kedv, élénkség és vidorság ’s épen ugyanazon 
kellemek.“

,Ön nekem szépeket kíván mondani, ugy-e? nem tudja elfelejteni a’ 
a’ gyöngéd szavakat; de úgy látom, némileg megváltozott, talán folyvást 
nagy dolgot adnak rímei ’s a’ balladák, nemde ?‘

„Ne emlegesse előttem, méltóságod, azokat... ah! — tévé hozzá sóhajtva 
— én a’ költészettel régen felhagytam.“

,Talán csak tréfál ?‘
„Teljességgel nem, asszonyom; szomorú dolog, de úgy van, — rósz ki

nézéseim voltak, — nálunk a’ költői talentumnak igen kevés becse van, — Né
metországban olly siirün terem a’ költő, mint nyári mezőben a’ pipacs.“
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,Nehéz elhinnem, kedves Huttman ur, a’ mit magáról mond, legalább azon 
íratok hóna alatt egészen mást mutatnak. Ön azokat nekem meg fogja 
mutatni.4

„Megmutathatom, vagy akarom mondani, nem fogom megvetni parancsát. 
Mi rajnavidékiek — mondá nyomatékosan ’s a’ kővetkezőkre némi elöment- 
:ségiil — baráti vagyunk mindennek, mi sajtó alá szokott kerülni, ’s nekem is, 
mintegy vérembe nőtt, hogy sajtó alá menendő munkákkal foglalkozzam; mióta 
saját müveket nem teremtek, a’ Wiener-Zeitung szerkesztő-hivatalában vállal
tam magamnak foglalatosságot, a’ jelentések kinyomatására szoktam ügyelni ’s 
e’ szakmában folytatom a’ correctori tisztet, e’ papircsomó épen próbapéldány, 
mint látni méltóztatik, a’ holnap megjelenendő számhoz.“

A’ grófné gondatlan kíváncsisággal néze a’ papírra, mellyet, az egykori 
költő feléje közelebb fordulván, kitárni kezde, mindazáltal némi elövigyázattal, 
hogy jobb könyöke valamikép a’ divathölgy tekintete alá ne essék. Az iratok 
közül forgatás közben egy kis papírdarab esett ki, Huttman urnák jobb kö
nyöke felé kelle érte lehajolnia.

,Talán magánjegyzetek?4 mondá a’ grófné nevetve.
„Ah, nem, — ez is a’ többiekhez tartozik, azon rovatba kellene még be

férnie, melly a’ legközelebb megholtakról teszen jelentést.“
A’ divathölgy gyöngéd szép ujjaival gondatlanul nyúlt az irás után ’s azt 

élvévé tőle; értelme ez volt: „gróf Willikovszky Gusztáv, nevezetes lengyel- 
menekvö, Magyarország egyik kisebb városában magát agyonlővén, megholt, a’ 
nála talált irományok, fegyverei ’s azok között egy drága tör az illető hatóság 
által lefoglaltattak.“

A’ grófné visszanyujtá az iratot.
„Még szerkesztenem kell, — mondá Huttman ur — más alakban szükség 

nyomatni a’ szórendet, ’s e’ jegyzet egy része el fog maradni.“
,Isten önnel, barátom,4 mondá a’ grófné, nem figyelve többé a’ beszélőre 

’s egy kézintéssel távozott.
„Ajánlom magamat;“ — mondá Huttman ur is, ’s midőn ismerőse ’s vá

gyainak egykori kedvencz tárgya elhagyá, szándékosan oldalti helyzetében 
marada egy darabig, hogy jobb könyöke fedezve maradjon.

A’ divathölgy három napig marada termeiben ’s kedvese után egyfolyton 
síra és tovább fél évnél mindig lehetett némi gyászjeleket észrevenni öltö
zetében.

Magyarországban pedig Beáta könyezett az elhunytért, híven, bánato
san, ’s még ezelőtt három évvel látható volt a’ fekete eb az X—i temetőben i 
jó emberek táplálatából tartá fen életét ’s szakadatlanul hü őre maradt a’ sír
nak, melly puszta volt és elhagyatott, ’s nem tuda virágozásba jöni, minta’ 
haza nem, mellynek igába hajtott nemzetéből nyugvója származott.



K Ö L T E M É N Y E K .

AZ ELVESZETT ORSZÁG.

A rczom, ne kérdjétek, 
Miért olly halovány: 
Legbátrabb fiaim 
Elestek a’ csatán;

A’ fennmaradtakat 
Yad ínség kergeti : 
Nincs kő, hová fejét 
Csak egy is teheti.

Hő keblemen, hol ők 
Lágyan feküttenek, 
Most a’ kétségb’esés 
Kígyói fürdenek.

És látni nincs remény 
Többé jó napomat: 
Boszút ki állana,
Nem szülhetek fiat!

Vörösmarty.
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DAL A’ SZEMRŐL.

M i az, mi édesen tud szólani,
Bár nincsenek biborszin-ajkai ?
Miből az érzelem ’s a’ szenvedély 
Némán és mégis érthetőn beszél? 
Kérd és felel, engesztel és bőszül 
Mosolyg, örül ’s a’ búban elborul ?
Mi az ? mi az ?
A’ szem, a’ szem, a’ lélek tükre a z /

' t

Nem nap, sugára mégis jóltevő,
Hevén a’ szív legszebb virága nő ,
Ég szüntelen, ’s nem ég, nem olvad el, 
Szikráitól fellángol a’ kebel,
Villáma nem sújt, ámde szívbe h a t,
’S egyszerre édesfájó élvet ad,
Mi az? mi az ?
A’ szem, a’ szem, a’ lélek tükre az.

Mi az, mi engem rabként fogva tart ? 
Mi bennem szivet nyugtot felzavart? 
Minek varázshatalmát érezem 
’S nyilát magában hordja kebelem?
’S mint napraforgó fordul nap után. 
Mi az, mi hozzád vonz, kedves leány, 
Mi az? mi az?
Sötét szemed villámsugára az.

’S mi az, mit édes kínnal élvezek. 
Midőn reám tekintnek e’ szemek?
Ki fejti m eg: mi a’ hatalmasok 
Miért e’ szív illyenkor feldobog ?
S mi keblemet olly hőn feszíti széf. 

Miként ha menny tárná fel édenét ? 
Ah, érezem!
Te lángod az, olthatlan szerelem

Bérczy Károly
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A L F Ö L D I  D A L O K .

I.

Sallangos paripám, bundám tarka , p iros, 
Bőven lobog ingem, kostököm czafrangos, 
Fokos a’ kápámon, a’ kezemben ostor ; 
Merre csárda füstöl, készül számomra tor.

Nyargalok, nyargalok a’ széles pusztában,
Majd más a ’ nyomomban, majd én más nyomában 
Ha kérdik: ki vagyok? mondom: szegény legény. 
Kéidik : hova megyek? isten tudja, nem én.

Elmegyek, elmegyek, ’s tán vissza sem terek, 
Isten hozzád, rózsám, de el nem felejtlek;
Ha mást ölelek is, azt gondolom, te vagy,
Hagyd e’ vigasztalást, tudod a’ bűm milly nagy.

’S ha szép leányt látok hetedhét országon, 
lleád emlékeztet nagy szomorúságom.
Ki hozzád hasonlít, szép csupán az lehet;
’S ha hozzád hasonlít, hogyne csókolnám meg

II.

Csattog a ’ szel ingén a’ betyárnak, 
Versenyezve széllel fut lova,
Honnan jönek, meddig ’s merre járnak, 
Közel-e már czélok, vagy tova ? —

Oh, ne kérdezd. 0  hogy fejtené meg,
Gyorsan utat honnan ’s merre tesz.
Tedd e’ kérdést inkább nemzetének,
Tudja-e az: honnan jött ’s mi lesz?

Gaal.
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EPIGRAMMÁK.

MÁSOKÉRT MEGHALNI DICSŐ.

Á ll a’ tánczvigalom jótékony czélra, dühönczként 
Járja az aszkóros Bandi a’ fürge magyart, 

Gondolván , ki ma legszilajabban le jt, szökik , ugrál, 
Az nyújt legkitűnőbb emberi áldozatot.

,Három a’ táncz!' vig Bandi sipít ’s csapkodja bokáit. 
Oszlik az éj, v irrad ; ’s Bandi szegényke — halott !

IGAZSAGMONDAS ES KISZOLGÁLTATÁS.

„A mint vetsz, úgy aratsz,“  olvas vala könyvből az ürfi ;
’S a’ nevelő mondá: ,balgatag ifjú, ne hidd.

A’ nyomom pór vet, ’s mégis milly gyéren arathat,
Ám arat a’ gazdag, bár soha mit se’ vetett.'

, „Szent az alapmondás! — dörgé a’ vár u ia , hallván,
A’ fiú mentora mint fejti a’ bölcs szavait.—

A’ mint vetsz, úgy aratsz !“ ' ezt mondva kitárta az ajtót,
’S a ’ mentort karján csípve kilökte legott.

F. J e sze n e y  O sv.

LITERATURA.

UTAZÁS OLASZORSZÁGBAN.

I r t a  C S Á S Z Á R  F E R K X C Z . K é t  k ö te t .  B u d a p e sté « , E m ic h  G u sz tá v n á l. 1844.

Érdekes olvasmányra figyelmeztetem az ,Életképek4 szép partolónőit, midőn íme 
C sászár Ferencz olaszországi utazását mutatom be. Olly könyv ez, mellyet minden 
müveit hölgynek bátran ajánlhatni, ki nemcsak mulékony pillanatnyi mulatlatást keres 
az olvasásban, de szívesen vesz minden olly elmeszüleményt, melly eszmekörének tá
gítására is némileg szolgálhat. ’S ha van irodalmi mező, mellyen érdekest változatossal, 
köznapi valóságot költöiséggel, ember- és életismeretet regényes képekkel párosíthatni,



190

mellyen tanulságost kellemessel, egyéni véleményt idegen nézetekkel szerencsésen1 
összeolvaszthatni: úgy az bizonyára a1 nálunk még meglehetős parlagon fekvő útleírás 
mezeje. Természetes, hogy illy munka szerzőjének, ha sükerrel akar feladata körül 
működni, óvakodnia kell minden félszeg egyoldalúságtól, minden rokon- vagy ellen- 
szenvi elöleges elfogultságtól, mert különben tárgya, bármi ügyesen kezelje is azt; 
csak saját képzelmeinek feldicsöitett lényképévé, vagy szűkkeblű utálatának 's ellen
séges szenvedélyének rabszülötti lenyomatává alakuland át. Illy útleírások azután in
kább vonzó vagy visszataszító ábrándrajzok lesznek, mint eszmeket ébresztő, ismere
teket gazdagító, ’s a’ használni-akarást magoknak czélul tűzött elmemüvek. Pedig 
milly ábrándos hatást szülhet sok liatal elmére valamelly ország- vagy nemzetnek azt 
dicsfénynyel körülözönlő ’s felhevült lelkesedés előszeretetével felkarolása, azt már 
talán mi is tapasztalhatók; ’s ellenkezőleg, milly borús színben tüntethet fel idegenek 
előtt egy országot és nemzetet a’látottak- ’s tapasztaltaknak egyoldalú, epés felfogása, 
tudatlan becsmérlése vagy épen szántszándékos elferdítése, — azt bőven tanúsítják 
szeretett hazánkról annyi külföldinek annyi szeretetlent, alaptalant és képtelent össze
torlasztott firkája!

Igen, ha van tárgy, mellyre nézve — aránylagos őszinteség- és műveltséggel, 
tudomány- és Ízléssel — sükeresen egyesíthetni egyenes és mellékes hatást, az oktatva 
mulattatást, ’s a' kellemesen fejtegető gondolatközlést, — az kétségtelenül a’ nép- és 
országismertetés. ’S ha van ország, mellynek minden helyéről, ’s hogy úgy mondjam, 
majd minden kövéről történetileg érdekest, ’s költészileg magasztosai mondhatni, úgy 
az kétségtelenül Olaszország. Vagy nem 01aszföld-e az,melly a'borus századok múltjában 
a’vadság és nagyság, a’ kegyetlenség és műveltség, a‘vérengzés és költészet, a’testver- 
viszály és fénydicsöség, a’ hatalom és zsarnokság, hazafiság és bitorlás, harczi diadal 
és világhódító kereskedés, a’ méhszorgalom és művészeti ihlet legcsudálatosb vegyité- 
két mutatja fel az emberiség, műveltség és szellemi fejlemény történeteinek vértől 
undok és magasztaltságtól bearanyzott lapjain ? Milly gazdag mező,’s milly dús aratás! 
— De mindezek közt mellyik tárgy az, melly legmaradandóbb sugárokat lövell át 
hozzánk, miknél még ma is felmelegül az érzelemben ifjú kebel, ’s mik még ma is fia
talsági virulatot zománczolnak Itália bájvidékire? Nemde a’ művészet az? Igen, a’ 
művészet, lehető legterjedtebb’s legnemesebb értelmében: — építészet, festészet, 
szobrászat! mindannyi drága gyöngy a’ kopár élet sivatag partjain, mellyek magok is, 
ha semmi egyéb báj nem diszítné a’ világ jég- ’s homoktorlatát, képesek volnának 
édent teremteni fel a’ puszta hantokon. ’S említsem-e a’ művészetek művészetét, a’ 
képző művészetek szellemi anyját, testvérét, lelkesítőjét, fényvezérét, védangyalát, a’ 
költészetet? vagy nem virult-e itt a’ költészet is legragyogóbb színek hatalmával: itt, 
hol Dante, Petrarca, Tasso és Ariosto lehellete szentesité meg a’ dús növényvilág min
den fakadozó bimbaját ? *S a’ dal és zene, a’ költészet szellemiségének ezen égbe 
szárnyaló érzékitöje, ezen isteni közvetítője a’s z í v  legbensőbb érzelminek ’s a’ külér- 
zékek élvezetének, nem itt nyögé-e el az ébredő korszak első szelíd szeráfsugalmait, 
nem itt harsogá-e el első diadalmi cherubkarait? ’S mindez nem él-e még most is 
változatlan ifjú erőben ? ’S volna-e tehát méltóbb tárgy olaszföld dicsőítésére, mint 
épen e’ hervadatlan báju mennyei művészet? Nincs; — mert nincs tárgy, melly a’
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mai korral gyöngédebb ’s érthetőbb összhangzásban, a" mai érzelmekkel rokonabb 
atyafiságban, a’ mai műveltséggel közvetlenebb csatlakozásban állana, mint épen ez.

’S e' szempontból indulva ki, szerző igen helyesen tévé, hogy olaszországi uta
zásának fősarkául a’ művészetet választó; mert ez az, melly a’ hajdani olaszhont a’ 
jelennel egy egészszé olvasztja, melly rózsafüzért vet a'multnak vériszonyira, mellynek 
ölén fölelevenül a halál, ’s lündéri ajakkal szól a’ mai élethez. A’ nagyság letűnt, ’s 
csak emlékekben tükrözi egykori létét: — ’s ez emlékeket művészet emelé. A’ zsar
nok vérengzés elpárolgott; gyászhelyein oszlopok szólnak intő például a’ késő nemze
dékhez ; de az oszlop csúcsán művészet koszorúja lengedez. Az olly magasztosan érező 
szivek elhamvadtak; de érzelmeik élnek a’ rege hangjain. Mindezt hű ecseteléssel az 
olvasó elébe állítani, vala szerző feladata, mellynek legnagyobb részt szerencsésen 
meg is felelt. A’ művészet mellett azonban nem volt szabad feledni a' mai, legtöbb 
nyilatkozatiban jelentéktelen élet igényeit, ’s ezeket, hogy érdekök magasuljon, össze 
kelle olvasztani a’ történet, a' régiség jelentőségével, ’s ezt is ügyes tapintattal tuda 
eszközölni szerző. Csak az egyet sajnálom, hogy az idegen nyelveken idézett fel
írásokat, költeményszakokat ’stb. nem mindig következetes pontossággal jegyzé oda 
hazai nyelvünkön is, holott némellyeknél ezt igy találjuk; sajnálom pedig, mivel a' 
munka, mikép a'felajánlásból, de az egésznek folyamából is kitetszik, leginkább hölgyi 
olvasmányul van szánvaj az idők pedig, mellyekben némelly magyar hölgy többet ér
tett például latinul, mint most talán iskoláit átfutott vagy átúszott némelly ifjú, nagyon 
nagyon tünedeznek. Egyébiránt ez csekélység, mert a’ hölgy, kit valamelly meg nem 
magyarázott idegen idézet érdekel, könnyen találhatand, ki megfejtse azt. Sok helyen 
ugyan rövidebb, kerekdedebb lehetne az előadás, mert az áradozás könnyen gyöngíti 
a’ hatást; azonban ezzel is könnyen kibékülünk, mert ürességgel mégsem találkozunk 
a’ néholi szóböség mellett sem.

Különös kellemet kölcsönöznek a’ munkának a1 közbeszőtt regécskék is; illyen 
például a' második kötetben a’ ,vak szobrász4 története, mellyet a’ szép olvasónő már 
az ,Életképek4 második füzetéből is dicséretesen ismer; illyen az első kötetben Verona 
szakaszában a' ,volto barbaro4 czimü regényes beszélyke. ‘S miről legelőbb kelle szól
nom , emelik becsét e’ könyvnek a’ hazai viszonyainkra tett gyakoribb alkalmazások 
és hasonlítások, mellyekben sok józan, czélszerü eszme, ’s honfiuílag hő érzés van el
hintve. Szerzőnek igen számos tárgy felett elmondott magán véleményei a’ komolyabb 
férfiúnak is bő anyagot nyújthatnak egy-egy futó gondolatra.

Minek soroljam elő a’ könyv jeles oldalait ? hisz azokat nagyságtok legjobban 
élvezendik, ha azt elolvassák. Csak néhány főbb szakaszra akarom figyelmeztetni önö
ket, minő például: Velencze, Milano, Genua, Piza, Firenze, Ferrara, mellyek magokban 
véve is egy-egy szép egészet képeznek, úgy hogy történeti, művészeti és népéleti 
oldaluknál fogva ismételt elolvasásuk is kedves élemény lehet^

A’ mi e’ könyv nyelvezetét illeti, az a’ tárgyhoz illő, egyszerű, világos; hol a’ 
dolog úgy kívánja, költőileg emelkedett, 's egyátalán gyöngéd és nemes hangú. Csak 
némelly kissé ismeretlenül hangzó szó közbevegyitését sajnálom, ’s pedig ismét a' 
fönebbi oknál fogva; mert ez utazás főtekintettel hölgyeknek lévén Írva, soha sem 
feledhetni, hogy a’ hölgyeknek talán nem a’ legkellemesb mulatság, valamelly meg nem
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értett, és szokatlansága miatt egyelőre meg sem érthetett szó szónyomozasi leszár
maztatásán 's lehető értelmén gondolkozni. Nem akarom ezeket egyenkint kijegyez- 
gelni; szerző tudni fogja, mellyek azok, mi annál könnyebb, ’s az egészre csak cse
kélyke zavart okozható, mivel számuk nem tetemes. — Meggyőződésem az, hogy az 
olaszországi utazást mindenki elégedetten teendi le kezéből; ezt tudva pedig annál 
élénkebb vágygyal fogand olvasásához minden miveit hölgy, minél gyérebbek irodal
munkban illynemü müvek,'s minél ajánlatosb az egésznek külseje is mind papírra mind 
nyomtatásra nézve, aránylag nem magas ár mellett; mert megjegyzendő, hogy nem 
egy-egy kötet ára 3 pgö ft., mikép a’borítékra hibásan van nyomtatva, hanem mind
két köteté. Ney

KIS FA LUDI-ÜNNEPÉLY.

H 0mály terült el nemzeti irodalmunk egén; csak egyes csillagok tünedeztek föf, 
bájtüzökkel sovárgó sugárokat lövelve, a’ jövendő titoklepte fejleményire, mintegy 
jóserövel előzve meg a’ leendő irodalmat. Igen, a’ l eendő irodalmat előzték meg 
ama fénycsillagok; mert a’ mennyei ihlet egyes , elszigetelten ható, ’s a még alig 
ébredező megértésnek korszakához szóló nyilatkozatai megvethelék ugyan első 
alapjait az irodalomnak, de ezt magát még meg nem alakithaták. 'S igen, j ós e r ö
vel  tűntek föl a’ szellemi nyilatkozatok ama hajnalcsillagai; mert, mi a’ sötétség kö- 
zepett olly hatályosan tudá fényét fellobogtatni, hogy ragyogványa a' terjedezett derű 
ölében sem halványult el, annak önálló, benső erővel kelle bírnia elvitathatlanul. ’S 
földerengett a' korány, hajnalpir ömlött el a’ nemzeti irodalom egén, mint mikor az 
első szerelem pírja festi a’ szemérmes szűz arczait; mert e’ hajnal üdvözleti pírját is 
szerelem hevíté; a’ feselő irodalom, a’ mindinkább szabadabban nyilatkozó szellem 
minden lehellete azt sugá: hazám, én szeretlek, 's műveltségedet emelni jövök; ’s vi
szont a’ nemzet mindinkáb hőbb vonzalommal simult a’ hazai elmeszüleményekhez, ’s 
mondá: nemzeti irodalom, én szeretlek, s keblemre ölellek, hol ápolni foglak ezentúl 
férfiasán.

Fejledeztek a’ honi elmék, beállt a’ derű; elvállottak a’ szellemi erő több jeles, 
hősei, és szellemileg hatoltak a’ hazára, — ’s lön irodalom. ’S a’ szellemiség képvi-
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selőinek jelesbjei között egy kitűnő egyéniség vívott ki magának becses helyet, V e '  
férfiú K i s f a l u d y  K á r o l y  volt. Pályája nehéz, mert igen sokban töretlen volt; 
de működése már nem hangzott el nyomtalanul, mert az elismerés és méltánylás feselő 
korszakába sett. Irodalmi munkás ságára nézve életében boldog annyiban, hogy a’ nem
zet már tárt karokkal kezde fogadni mindent, mit hazai elmék nyújtottak és nyujt- 
hatának; boldogabb még halálában, mivel maradandó nevet biztosita magának az utó
kor becsűlésében. K i s f a l u d y  Károly halála gyászos esemény volt az összes nemzeti 
irodalomra nézve; fájdalmasan hátotta meg e’ hír a’ fejledezö honi irodalom minden 
pártolóit, barátit és tisztelőit; fájdalmasan hatá meg az éltesebb férfiakat, kik, hazafi- 
ság szent tüzétöl buzditatva, örvendettek a’ lelkes férfiú csüggedetlen munkásságán, 
abban szép jövőnek -látván felcsirázni magvait, — fájdalmasan a’ fiatal nemzedékre, 
melly nemével az áhitatnak csüggött a’ munkásság e’ fejleményein, ’s melly lelkesült 
vágytól érzé dagadozni mellét: vajha minél szebb felvirulásnak lehessen tanúja, vajha 
a’ magasztaltság szárnyain valaha ö is feljuthatna azon polczra, hol a’ hazáért működ
nie, erőit a’ honnak szentelnie lehessen. K i s f a l u d y  K á r o l y  elhunyt a’nélkül, hogy 
felnőni láthatná a’ fát, mellynek gyökereit olly édes buzgalommal öntözgeté. De ha 
szinte tovább élendett is, mégsem láthatta volna a’ felséges növényt egész pompájában 
kifejleni, valamint mi sem látandjak azt, mert az idők viharával daczoló cserfa életé
hez képest egy emberkor vajmi csekély időszak.

A’ nemzet lelkűidében még nem szilárdult meg az irodalom avatottabbjainak becsü
lése; mi hamar elmosható a’ jeles férfiúnak emlékezetét újabb fejlemény, újabb mun
kásság nyilatkozványa a’ nagy tömeg előtt, melly csak a’ pillanatnyinak tud hódolni, 
’s mellyben még vérré nem vált az ok és okozat, az elvetett mag ’s a’ felbimbózó virág 
közti viszonynak szükséges felfogása. Ha Ki s f a l u d y  Ká r o l y  nem irt, nem halott 
volna, mennyit és mikép akkori körülményekhez képest hathatott, irodalmunk nem 
juthata oda, hol az ma ál l : — kinek jutna ez eszébe a‘ kényelmes gondolkozásu soka
ság közt? — De mi az emlékek korszakát éljük; ’s a’ lelkes írónak olly emléket ál
lítottak a’ kor igényeit megértő tisztelői, melly bár mi márványnál is szólóbb hatású. 
’S ezen élő emléknek, az alakult Kisfaludy-társaságnak hetedik közülése ime az, melly- 
röl pár értesítő szót ezúttal nagyságtok előtt elmondani szerencsém van.

Ez évenkint tartatni szokott ünnepély az idén nem február 6-kán, mint máskor, 
hanem 2-kán ment véghez, pedig az előbbi években tapasztalt növekvő részvét követ
keztében az eddiginél tágasabb helyen, t. i. a’ megyeház nagyobb teremében. Szívde
rítő látvány vala hölgyeket, irodalmunknak ezen gyöngéd lelkű védangyalait, olly nagy 
számmal összegyűlve látni, hogy a’ számukra kijelelt helyeket szaporitni kelle. Illy 
részvét, melly egyébiránt a’ megjelent férfihallgatóság részéről sem mutatkozott cse
kélyebbnek, valóban nyelvünk ügyének diadalmaihoz sorozandó.

Egészben véve az idei ünnepély tárgyai kevesebb érdekkel bírtak, mint a’ múlt 
évben; azonban már maga azon körülmény is emelé a’ gyűlés becsét, hogy azt elnök 
J ó s i k a  Miklós báró személyesen nyitá m eg, hő kebelből fakadozott, ’s hazafiui 
érzelmekhez szóló üdvözlő beszéddel. A’ társaság múlt évi munkálatairól tett titok— 
noki tudósításban sok dicséretest haliánk; de annál sajnosabban hatott meg mindenkit 
e’ pénzalap csekélysége. Valóban szomoritó, midőn illy üdvös hatású intézetnek arany-
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lag oily kevés anyagi erővel kell munkálkodnia. — .Eszmék a’ magyar verstan átala
kításához4 Schedel Ferencz igazgatóiul, sajátságos uj tannak alapvonalait fejtegeték, 
mellyek még a’ költők figyelmét nagy mértékben igényelhetendik, ámbár a" hölgyi 
közönségre nézve kevesb érdeküek valának. — ,A’ magyar irók és irodalom Pesten 
ötven év előtt és most4 czim alatt Ga r a y  János olvasott egy czikket, melly, élénk 
költöiséggel felfogva, becses közlemény vala. — Felolvastatott a’ másod rangú költői 
pályamű: ,Az életből.4— ,Tündérvár1 czimü novella b. Jós i kát ó l ,  sok szépséggel, ’s 
néhány váratlan fordulattal, de főleg sajátszerü regényes színezettel biró mű, melly 
azonban nem emelkedik egészen azon költői magasságra, mellyet a ’ lelkes iró mun
káiban élvezni megszoktunk. ,A’müvészet kutforrásai-, elemei-, kellékei- és viszonya
iról az élethez4 czimü értekezés S z o n t a g h  Gusztávtól, felolvasva S z e n v e y töl, sok
kal inkább mozog a’ száraz elmélet mezején, hogy sem e’ helyt’s illy vegyes közönség 
előtt kellő hatása lehetne. — A’ múlt évi jutalmakról szóló jelentésből értettük, hogy 
az aestheticai kérdésre kitett 15 arany díjtaz egyetlen pályázott munka nyerte, melly- 
nek szerzője Mü l l e r  Godofred; a’ kitűzött tanköltemény szinte 15 darab aranyból 
álló díjt: ,a’ féltés4 czimü munka nyerte el, mellynek szerzője N ey  Ferencz, a’ felol
vasott másodrangu pályamű szerzője pedig T árkán y i  Béla.

Valamint ez irodalmi ünnepély méltólag dicsöité a’ jeles férfiú emlékezetét az 
irodalom barátinak körében, szintúgy dicsöité azt a’ nagyobb közönség előtt is egy 
színházi ünnepély, melly K i s f a l u d y  K á r o l y  születése napján, febr. 6kán nemzeti 
színházunkban rendeztetelt el. Ez intézet derék igazgatója, B ar ta y ur, az ünnepélyes 
est jövedelmének felét a’Kisfaludy-társaságnak ajánlá fel, legczélszerübben vélvén elő- 
segítni e’ társaság által kitűzött hatáskört, ha ereje szerint ő is áldozik az anyagi erő 
megszilárdítására, mellytől a’ szellemi munkásság serkentése sok tekintetben függ, ’s 
egyszersmind meg lévén győződve , hogy a’ nagy tömegben semmi sem gerjeszthet a’ 
jeles elhunyt iránt oily élénk méltánylást, mint emlékezetének minél nyilvánosabb fel
újítása. Uly érzelemtől vezéreltetve Bartay ur ügyes tapintata úgy rendezé el az elő
adást, hogy az nagyobb részt az ünnepelt költőnek müveiből álljon; miért is eljátszatott,
, Szilágyi Mihály szabadulása4, dráma 1 felvonásban, és ,Három egyszerre4 czimü 1 
felvonásos vígjáték; elszavaltattak ,Bandi4 és,Budaiharezjáték4 czimü balladák, ’s mind
ezeket a’ közönség élénk részvéttel kisérte és fogadta. Az előadott zenemüvek közül 
különösben megemlítjük Vörösmarty , Szózatának elénekeltetését Egressy Béni zené
jével, ’s ,Hunyady László hattyúdalát4 Erkel hasonnemü legújabb daljátékából, melly- 
ről épen jelen füzetünkben bővebben szólunk. Bármilly örömest találkozánk is a’ 
,Szózattal, jelesül magasztos költészeti tartalma tekintetéből, mégis sajnáltuk a’ ,Kis
faludy sírjára4 czimü dal elmaradását, mellyet Schodelné rögtöni eJrekedése miatt nem 
énekelhetett; sajnáltuk pedig, mivel összhangzóbb leendett ez ünnepélylyel. Az em
lített ,hattyúdal4 kísérete mellett láttuk legvégül Kisfaludy Károly emlékszobrának 
képét, minő t. i. az lesz, melly a’ nemzeti múzeumban fog felállítatni; az emléket 
körülállott múzsák, az áldozatfüst és ünnepélyes kivilágítás igen kellemes benyomást 
tőnek a’ nézőre, ’s nem kevéssé emelék az emlék hatásos feltűnését. Azonban hozzá
illő kisérvény volt-e az úgynevezett hattyúdal, azt nem akarjuk itt feszegetni^ annyi 
azonban kétségtelen, hogy egy sajátlag e’ czélra készült zene sokkal inkább m'.’gha-
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tandotta a’ közönséget. Ezt ugyan ez alkalommal nem leliete kívánni, mert az egész 
ünnepély, a’ milly szokatlan- ’s váratlanul meglepé a" közönséget, szintolly hevenyé
szett vala alkalmasint igazgató ur részéről is, miért is a" rögtön felvillogott jó és haza- 
fiui ötletnek illy férfias buzgalmu életbeléptetése kétszeres elismerést és hálát érde
mel. De milly jól esnék a’ léleknek, — ha tán Bartay ur jövő évben hasonló ünne
péllyel lepné meg az irodalom és művészet barátit, — egy sajátkép Kisfaludy dicső
ítésére szánt zenemüvet hallhatni, ’s mennyire emelné ennek érdekét, ha például maga 
igazgató ur, ki olly lelkesen hévül hazai irodalmunk és zenészetünk emelése mellett, 
's a’ zeneköltészetben olly szerencsével működik , saját szerzeményével ajándékozná 
meg a korán elhunytnak ismételt tiszteletére összesereglendő hallgatóságot! £

NEMZETI SZÍNHÁZ.

Január 27-kén került először színpadra Er ke l  Ferencz karmester uj daljátéka: 
, Hu n y a d y  L á s z l ó 4 4 szakaszban. Szövegét irta Egressy Béni.

Mielőtt a’ zenéről, mint az operának, mint müterménynek voltaképi lényegéről 
szólnánk, előre bocsátjuk a’ szöveg tartalmának vázlatát, hogy alkalmazatilag szólva, 
az olvasó könnyebben megérthesse czélzásinkat. — E’ daljáték könyve vagyis szövege 
egészen egyszerű, annyira, hogy majd prozailag egyszerűnek mondhatnék, olly kevéssé 
emelkedik a’ történeti tény-folyam előadása fölé költészet szárnyain. Azonban ez nem 
igen von le becséből, mert dalműben a' szavak tartalma csak alárendelt ’s Hunyady 
László története magában is olly tárgy lévén , mellynek legegyszerűbb elmondása is 
érdeket gerjeszt, indulatokat ébreszt, vajmi könnyen von kellő figyelmet magára a’ 
sorozati ügyes szerkezet által, mellynél fogva igy következik a’ szöveg.

Hunyady László összehíjja barátit Nándor várában, mert egy levél esett kezeibe, 
Brankovics szerb fejdelemnek Ciliéi által Írott, melly ezt a’ két Hunyady testvér közel 
veszedelméről elölegesen tudósítja. Jő László király a’ Ciliéi gróffal, ’s Hunyady 
várkapitánytól hű hódolattal fogadtatik; de az után a’ várba vonulni akaró zsoldosok 
előtt felhuzatik a’ kapu, hogy a’ vetett csel kikerültessék. Ciliéi unszolásira kezeibe 
adja a’ király a’ rendelkezés hatalmát, ki lakoma alkalmával készül kiirtatni a’ Hunya
diakat. Ez is tudtára esvén a’ várkapitánynak, a’ szinlett jósággal jövő Ciliéinek 
szemére lobbantja cselszövényit, ’s fegyvertelen lévén, ettől megtámadtatik, ki is az
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előrohanó magyaroktól leöletik. A’ zajra bejövő király félelmében bocsánatot színlel, 
híveitől dicsőítetve.

Második szakaszban Hunyady János özvegyét gyölri a’ gondolat, hogy majd 
gyermekein bőszéit áll a’ király a’ szerencsétlen esemény miatt, de bízva bocsánat- 
nyerhetésben, reménysugár deríti lelkét. Elébe megy a’ Temesvárra érkező királynak, 
ki Garával, ’s kísérettel lép a’ csarnokba. Porba borulva eseng a’ gyászba öltözött 
anya kegyelemért fiai számára. A’ király megindulva, öt anyjának, László ’s Mátyás 
fiait testvéreinek nevezi, ’s Ígéri, hogy boszút nem áll. Garával leánya Mária, Hunyady 
László jegyese is érkezett; ez szemébe ötlik a’ királynak ’s igen kegyesen szól hozzá. 
Erre épiti Gara cseleit, hogy hálóba ejti a’ fiatal fejdelmet. A’ király távozván, 
Hunyadyné tanácsot ad fiainak, hogy esküre bírják a’ királyt, miért is hozzá mennek. 
A’ kijövő Gara kéjeleg azon gondolaton, hogy majd ö kormánykodik. Majd ezután 
Hunyady László és Mária szerelmökben, ’s a’ jövő menyekzön édelegnek. A’ király 
egész udvari kíséretével jő, ’s a’ templomban mondja esküjét.

Harmadik szakaszban Budán vagyunk. Hunyady László sürgeti Garánal a' 
meuyekzöt, ki egyezést színlel. A’ király mereng ’s ábrándozik a’ szép Máriáról. 
Ekkor lepi meg öt Gara, neki édelgésre Ígérvén leányát, ’s Hunyady Lászlót pártütönek 
vádolva. Így hatalmat nyer elfogatására. Nászlakoma van, hol a’ kis Mátyás elnököl 
a’ nászpárt várva; kik is megérkeznek, de rövid örömnyilatkozat után a’ háttérben 
megjelen Gara katonáival, ’s a’ király nevében elfogja mindnyájokat.

Negyedik szakaszban Hunyady László börtönben tűnődik sorsa felett, de bízik 
a’ törvény szentségében, hogy kihallgatatlanul nem fog Ítéltetni 's ártatlanul veszni. 
Meglepi Mária, ki megvesztegető az őröket, ’s menekülésre akarja bírni, de a’ nemes- 
lelkű ifjú, tisztasága öntudatában, ez ajánlatot el nem fogadhatja. Gara halálos ellensége 
sorsán édelegni jő , ’s elbámulva látja gyermekét a’ gyülöltnek karjai közt. Az atya 
dühös parancsinak enged a’ leány. A’ boldogtalan szerelmesek búcsúznak, ’s László 
elhurczoltatik. Sötét est van. A’ budai téren jő a’ gyászmenet, melly az áldozatot 
vérpadra kiséri. Eső zuhogása ’s villámok közt kétségbeesetten rohan elő a’ hős ifjú 
boldogtalan anyja; az örök útját állják. Reményvesztetten őrjöng az anyai fájdalom, 
melly alatt roskadoz a’ kinzott test. Itt látja , mikép vág háromszor a’ hóhér fia 
nyakához; itt hallja annak szavait, mellyek ártatlanságát vallva, ezt azzal is bizonyítni 
törekszenek, hogy élvévé isten a’ bakó erejét; de Gara szava ,vágj‘ véget vet a’ 
nemes életnek, ’s az anyát lesújtja szivének iszonyú jajszava. Ez a’ tartalom.

Most a’ zenéről, melly lényege minden daljátéknak. — Ha E r k e l  ur már be 
nem bizonyította volna zeneköltészeti tehetségét, itt igen helyes alkalom kínálkoznék 
t e h e t s é g é n e k  megismertetésére; de ö e’ stúdiumon már túl lévén, mellyben 
tehetség birálgatása jöhet szóba, jelenleg csak az eredményről akarok szólni. — 
A’ dalmű, egészben véveátalános zenészeti szempontból, azon elmeszülemények sorába 
tartozik, mellyeket költészeti leleményesség, érzelmi mélység ’s kiviteli ügyesség 
dicséretesen bélyegeznek, mellyekben fülhóditó kellem, tudományos komolyság és 
szerkezeti csín, elosztási arány ’s pontossági szigor karöltve járnak. Lélektani szem
pontból tekintve, legtöbb helyen beható jellemzetesség, átgondolt következetesség és 
szilárd önállóság tűnik fel rajta, melly tulajdonokat még azon szerencsés tapintat is
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kiemel, hogy szerző bájt és férfiasságot ügyesen tud összeforrasztani. E’ műben szel
lem, erő és szendély váltig ölelkeznek; lyrai ömlengés drámai hatályhoz, ábrándos 
kéj nyugodt csendhez, csapongó tűz ünnepélyes méltósághoz csatlakozik. Az indulatok 
harcza öntudatos kedélyességre olvad át, ’s az érzelem bensősége indulatviharrá 
magasul. Hangszerelési tekintetben mesteri kéz bizonyítványa a’ hangszerek jellemzetes 
elosztása, a’ hatás fokozatos lejtése, a’ kisérvények szerény hátravonulása ’s kiemel
kedése. Nemzeties szempontból végre, — melly mint magyar zenénél itt különös 
figyelmet érdemel — olly sükerült szüleménynek vallhatni jelen dalművet, hogy azt 
bátran sorozhatjuk legjelesb hazai zene-kincseinkhez. Azon anda búskomolyság, azon, 
hogy úgy mondjam, örömgyászos kedélymélység, melly a’ magyar zenének kiválólag 
sajáta, háromszinü fonalkint húzódik keresztül az egész művön. De épen ezen tulaj
doninál fogva nemcsak megérdemli, sőt igényli e’ dalmű a’ többszöri meghallgattatást, 
mert mi a’ lélekhez szólva lélekbe akar tapadni, az nem lehet a’ puszta fülnek éleménye. 
’S csupa fülcsiklándozásra nincs is számítva e’ munka. Modorra nézve inkább a’ német 
zene nyomdokin halad e’ mü eröfejtésben ’sbensöségi nyilatkozatában, mint a’ — néha 
szinte öntudatos erejű — olasz hangáéin, — mig nemzetileg véve egészen elzárt 
saját körben mozog, minél fogva kitünöleg azon haza tulajdonává lesz, melly azt 
szülé. Csak egy hiányzik — nem egyes részeket, de az e g é s z e t  tekintve — leg
alább az én felfogásom szerint, ’s az ama magával ragadó, önkénytelenül lebüvölő 
magasztaltság, melly avatottat ’s avatlant egviránt villanyszerüleg meghasson. De olly 
sok jelesség mellett ezen ihleti felségességet könnyen nélkülözhetjük. — ’S ezt
at alánosán. «»

Részletekre térve, különösben kiemelendő a’ megnyitó férfikar, mellynek termé
szetes jellemzetessége , 's az első szakaszt bezáró kar, mellynek lelkesítő nemzeties 
lényege főérdeme. A’ második szakaszban Hunyady özvegyének aggálya ’s reménydús 
lelkessége szívből fakadt 's szívhez térő, az anya ’s két fia hármasdala elbájol; a’ 
szerelmes pár ömledezése, eleinte ugyan kissé lankadtan érzelgö , ’s inkább már 
a’ homályos sejtelem befolyásától, mint a’ zavartalan egymásbani gyönyörtől kormá- 
íiyoztatik — mi azonban a’ dal szavaival nincs egészen öszhangzásban, de azután 
annál vidorabb leiekből fakadoz. A’ templomi jelenet zenéje harangkisérettel igen 
hatásos. A’ harmadik szakasz fénypontja a’ király ábrándozása, melly ritka hűséggel 
tükrözi lelki küzdelmeit. Negyedik szakaszban a’ jegyesek bucsúzása megható. A’ 
gyászinduló becses darab a’ magyar zenészét e’ parlag nemében. Koronája a’ műnek 
az anyai keserv és kétségbeesés, ezen önmagát marczangoló fájdalom, ezen földet 
's eget mozditó kin-tengerének zuhanya, a’ lélek és szív, szeretet és gyötrelem, remény 
és rettegés e’ hajmeresztő viharzata, ezen szívszaggató és velőt rázó drámaiság. Igen, 
ezen egy jelenet is díszes helyre jogosítja szerzőt a’ lelkesb zeneköltök közt, ezen 
jelenet, melly olly szemekből is könyüket sajtolt, mik különben nem igen szoktak 
minden csekélységen megindulni. Igaz, hogy e’ hatásban az előadásnak is nagy része 
van, miről mindjárt szólandok.

Csak Hunyady László hattyúdalára van még egy észrevételem, mellynek vége 
nem igen kielégítő. E’ zenedarab a’szerencsétlennek lelki állapotját festi, azon sejtést, 
milly sorsnak menend eléje; a’ komoly-gyászos töprengést hősies magasztallság 's a'



198

megtörhetlen bátorság éghez szárnyalása váltja fel; csak így halhatott Hunyady László: 
hösileg elszántan, erőtudattal. ’S igy véve, eme darab vége kissé nagyon is vigszerii, 

melly szinte tánezra emlékeztet.
Az előadást tekintve, leginkább S c h o d e l n é  asszonynak (Hunyady özvegye) 

kell köszönni a’ hatás sükerét, ki művészileg drámai előadásával, 's az egésznek, hogy 
úgy mondjam , egyöntetű felfogásával díszt ada a’ műnek, valamint a’ mű alkalmat 
nyújtott hangja hatalmának művészi díszét nagyszerüleg kifejthetni. P e c z  urnák 
(Hunyady László) néhány igen kellemes lágy hangja van, ’s azokkal illöleg emelé ki 
a’ dalmű érdekesb helyeit. A’ közönség méltányló igyekezetét. U d v a r h e l y i  Miklós 
ur (Gara) hatásosan adá szerepének kitünöbb helyeit. H a v i  urat is (király) buzdíták 
a’ közönség tapsai. Hangász- és dalkarok, mint mindig, jelesek. N e y.

íróink háta mögött bizonyos s z í n -  és n e m e t le n  faja mozog a’ literatúrai ma- 
rodeureknek —  az úgynevezett zsibárusok az irodalom virágvásárján — kik hideg 
napokon jeles Íróink hulladékival táplálják magokat ’s elhabzsolt tavasz-szülöttjeikkel 
h á z a l l a n i  mennek. Gondolataiknak igen nehéz f e j e ’s érzelmeiknek igen gyenge 
lábaik vannak ’s azért vesztik el mindenütt az egyensúlyt ’s ,  mint természetes véd- 
falak az egészséges ész ellen, rakásra dőlnek.

Néhányan közülök hosszú árnyékot kötnek sovány ikráikra, hogy n a g y s á g u k  
fölött a’ világot e lám itsák .. utánok sétál még egy pár kiéhezett, törpe, nyomoru alak, 
melly hóna alatt hordja fejét ’s az elöttemenőnek g o n d  ó l a t  j a i t  személyesítvén, le
csapott fejével az olvasók után szeret hajigálni.

Csak akkor leszünk valódi n ag y o k ,  ha a’ hiú gőgöt n e m z e t i  b ü s z k e s é g  
fogja felváltani. Az irántunk önkeblünkben táplált m a g o s vélemény szükségtelenné 
teendi az elismerést — kívülről.

A’ s z é p s é g  és az e r é n y  gyakran egymás ellenei szoktak lenni: mert az 
e l s ő  oka annak , ha a’ m á s i k a t  tőrbe ejtik . .  ’s akkor az első legszebb ékét el
vesztette.

A’ hölgyek ’s a’ rejtvények megszűnnek te tszen i , mihelyest k i t a l á l t a t n a k .  
A’ szép asszony iparkodjék rejtvény maradni az elő tt ,  ki őtet k i t a l á l n i  szeretné.

Az egész világ egy csomó . .  mindegyik szorosabbra akarja azt vonni. Hol van a’ 
macedóniai hős, ki azt szablyájával feloldja?

Bizonyos könyvárosnál illy czimü munka jelent meg: , Az egészséges gyomor, 
vag y : mikép lehet patkókat és struezmadártojásokat elnyelni és —  megemészteni.4 
Mondják, hogy nekünk ,magyarokul4 ez igen jó kézikönyvül fog szolgálni.

D A R Á Z S O K .
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A’ hölgy szerelme ollyan, mint a’ valódi jótékonyság : minél n a g y o b b ,  annál 
t i t k o s a b b .  A’ férfiaké minél k i s e bb,  annál nagyobb lármát üt.

A’ hölgy azt mondja barátnéjának: ,én s z er e t e k ;4 a’ férfi azt mondja barát
jának ,én s z e r e t t e t e m ! 4

A’ férfi szerelme egy sokat olvasott könyv, melly évenkint gyakran a’ tizedik 
kiadást is megéri.

A’ nagyurak nem szokták az Írást megporozni: e’ helyett a’ port inkább sze
meinkbe hintik — Í r á s a i k k a l .

A’ hölgyek ritkán ajándékozzák el szivöket, hanem szivök — gyakran tudtok 
nélkül szokta magát elajándékozni. Innen van azután, hogy a’ hölgyek sokszor nem 
tudják, hol keressék szivöket.

A1 k is  emberek többnyire a’ n a g y  emberek gomblyukaikba akasztják magokat 
's olly negédesen mosolyognak le az ujjongó közönségre, mintha a’ tömjénezés csak
ugyan őket illetné. Már csak azért sem szeretnék nagy ember lenni, hogy ezen kis em
bereket ne kelljen mindenütt magammal czipelni.

Az asszonyi szem ollyan minta’ tükörsima tó, mellynek fölszinén s z e r e t e t  és 
h ű s é g  tükrözi magát — de mélyében gyakran kavicsok hevernek.

A’ s í r ó  h ö l g y  ’s egy e l ő s z ó  — kegyes elfogadásért esedeznek.
Voltaire azt mondja : ,szeretni kell, ez t art  f e l  bennünket;4 pedig, jó isten, 

hányat b u k t a t o t t  meg a’ szerelem!?
Egyébiránt a’ b u k á s  és s z e r e l e m  ellentétes atyafiságban állnak egymáshoz. 

Mi a’ szerelem? szenvedély, melly naponként hül :  mi a’ bukás? szenvedély, melly 
naponként g y ű  1. Mivel végződik a’ szerelem? H á z a s s á g g a l :  mivel végződik a’ 
bukás? Há z a kka l .  Ki oltalmazza a’ szerelmet? egy vak istenke — Amor: ki ol
talmazza a’ bukást? egy vak istennő— Themi s .

A’ szőnyegek elfödik a’ szurkos helyeket: a’ csillogó mellények is ezt teszik.
F. A.

D I V A T .
P e s t ,  február 12. 1844.

KEDVES RÓZÁM!

A’ vigalmak és bálok sokasága annyi anyagot nyújt Írásra, hogy iveket kellene 
tele firkálnom, ha minden Ízletes öltözéket, vagy minden egyebet, mit láttam, ellestem 
’s kitaláltam, az ,Életképek4 hasábjain akarnék megörökiteni. Azonban ne gondold, 
kedveském, hogy illyféle ellesések és kitalálások gyöngédtelen kitálalásokat vonnának 
magok után, mert hiszen én annyi kellemes, szép, sőt gyönyörű orczácskáról csak a’ 
szemcsere élénkségét ’s a’ tekintet kifejezését leshetém el. Ez mindazáltal nagyon el
vezetne tárgyamtól. Hagyjuk azért a’ gyorsabban dobogó szív titkait — bármi kön
nyen volnának is kitalálhatok; ez alkalommal szorosan feladatomról, a’ divatról fogok 
szólani.



200

Febr. 3kán Casinó-, 5-kénK ör-, 7-kén Honfibál; — valóban a' tánczolúknak 
igen rövid időközük maradt pihenésre. Azt hinnéd, édeském! hogy az örökös nyug
talanság elhervasztja az éberség virulatát; csalódol,mert a’ tánczolók soraiban mindig 
ifjú k e d v r e ’s vidor derültségre találsz. Ezen bálokon, mint a’ szépség és divatcsin 
gyülhelyein, kitünöbbek valának a’ többek közt: egy szép grófhölgy, leánya egy szép 
anyának, fehér atlaczöltönye fölött átlátszó rózsafátyol ömlött el, 's a’ többnyire oldalt 
hajló aranyfürtös fejecskét gyöngyvirágkoszorű diszité. Közkedveltségü bájos fiatal 
ö z v e g y ü n k ,  — kinek a’ télen át számos élvezetes estét köszön a’ tánczkedvelő 
világ — természetes fehér camelliáival a’ dús fürtözet közt, 's az egészen fehér öltö
zékben, igen-igen szép tünemény vala; ö jól teszi, hogy minden színek fölött a’ fehé
ret szereti, mert ez leggyönyörűbben áll neki. A’ kecses R . . ..  Kitty grófhölgy szép 
illemével mindenki pillantásait magára voná. Hasonlag a' J .........eh testvérpár; ha
jaik és ruháik piros virágokkal ékesítve, elragadtatásig bájos hatást gyakorlottak. A’
legkellemesebb tünemények egyike. J ........ky Riza rózsaszín tarlatanruhát viselt, és
szép érezszin haját fehér virágkoszoru diszité.

Nem kevesebb kellemmel hat a’ szemre az ö társnője, kit fölöttébb csinos termete, 
öltözékének Ízletes egyszerűsége ’s nyugodt magaviseleté mindig kitüntetnek. A’ ke
cses K. Emma rózsaszín öltözéket viselt, hajában rózsák penséekkal  vegyest; — ’s 
ezt helyesen tévé, mert bája feledhetlen. Oh, és mennyi lebeg még el emlékezetem 
előtt! de közlésemnek vége-hossza sem volna, azért még pár szót ollyakról, kik nem 
tánczoltak. Egy sajátságos szépségű urhölgy violaszin ruhát viselt legnehezebb kelmé
ből, közbeszött legelevenebb szinü bokrétákkal, e’ mellé csipkéből készült virágokkal 
’s drága kövekkel dúsan feldíszített fejék — valóban a’ legfényesebb öltözék. A’ néző 
hölgyek legtöbbjein nehéz kelméjü selyemruhák voltak, egészen fehér fökötöcskék, 
vagy bársonyból, neme a’ körded ernyőnek, melly dicsfényként koszoruzá fejeiket; — 
’s ez sokkal izletesb fejék vala, mint ama bizonyos sima, a’ nagy camellia-koszorúval, 
melly kelletén túl homlokra illesztve folytonos árnyat vet a’ nyájas vonalmakra , olly 
annyira, hogy akár fogadni mernél reá, hogy e’ nyájas vonalakon unatkozás tükröződik , 
—  pedig hidd el, csak ama gonosz árnyék okozza.

Ha még valamire ki akarnám terjeszteni gáncsoló észrevételimet, úgy azon sza
bót érnék azok, ki némelly ruhákat kelletinél mélyebbre vágott ki, ’s igy a’ hölgye
ket lelkiismeretlenül azon veszedelemnek tévé k i . . . .  na, igen, a’ meghűlés veszé
lyének. ’S tova most e’ menyhelyröl, hol az élet baja feledékenységbe sülyed,’s vissza 
azon körbe, hol a’ világi bajokkal majd minden lépten találkozunk, 's innen üdvözöl 
téged » S **.

U. I. A’ jelen divat szép franczia udvari öltözetet ábrázol 175Öböl; a’ fejék 
lényegesen különbözik a’ most átalánosan bevett hosszú fürtöktől és simított hajzattól. 
Az estélyi öltözék d' alexandrine bársonykalapkával, egy tollal’s ezüsttel átszőtt csip
kékkel; a’ruhaujjai szintiilyen csipkékkel, ezüst zsinórok- ’s bojtokkal vannak ékesítve.
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P O Z S O N Y I  L E V E L E K.

SZERETETT LEOiNÁM !
P o z s o n y, február 6 1844.

Igazán mondta a’ bölcs — már nem tudom a’ sok közül mellyik ? —  miképen 
„sors játéka az ember!“  Ha áll az általában ez emberi nemre, mennyivel inkább áll 
a' hölgyekre nézve, kik, valamint nem tudják leánykorukban: meliy férfi fűzi majd 
őket karjára, úgy nem tudják később, ha már nőkké lettek: hová vezetendi férjeiket 
a* sors, és velők hová vezetendi őket a’ kötelesség , melly a’ teremtés szent titkaihoz 
képest, oldalaikhoz elválaszthatlanul a’ sírig, visszaköté. Egy éve most, kis városunk 
uj padlazatu tereméiben enyelgének körül bennünket a’ falusi, kissé nehézkes, de fesz
telen ifjak őszinte, vidám serege; ’s ma tükörsimára viaszkolt padolatok arabeszkezett 
cserfáin mosolyognak rám a’ nagyobb városi urak 's urfiak igen-igen sima és módos, 
de szépecskén feszes csapatjai___ Sok szeretne velem beszélni, szinte olvasom sze
meiből a' vágyat, melly őket a’ velem leendő ismeretségre nógatja, ösztönzi: ámde a' 
szokás, az udvariasság, a’ neveltség —  mint ők mondani szeretik ! — tiltja nekik egy 
ismeretlen hölgyet megszóiitni, mig neki, valamellyik ismerőse által, be nein mutatta- 
tik! És te nem képzelheted, kedves Leonám, milly boszantó az illy nevelt, miveit fe
szesség, ha épen akkor nyűgöz békóba, midőn bennünk viszonvágy gerjed egyik-, vagy 
másikkal megismerkedni...

De hagyjuk az illyeneket; mi azokon bizony nem segíthetünk egykönnyen. El
harapózott már magyar természetünkön a’ külföldi szokások majmolása, ’s a’ civilisatio 
ezen egyik sebe vérünkig ette magát: finom neveltség az illy feszesség czimere, 's a' 
divat pecsétje lévén ráütve, kellve, kelletlen bókolunk előtte, a’ nélkül, hogy gyó
gyításával a’ hajdani magyar őszinteség és nyíltság visszaállítására gondolnánk, mely- 
lyek, noha ollykor kissé keleti származásunkra emlékeztetnének is, ’s kivált a' mézes 
simaság szeretőinek visszatetszenének: mégis mindörökre erények maradnak, mely- 
lyek valamint egyesek, úgy egesz népek jellemeit is képesek igaz fényben tűn— 
dököltetni.

Az ismeretlen bölcs mondása nagyon is messze vezetett már tárgyaimtól, 
melly a’ pozsonyi farsangélet rövid vázlata akart lenni. ,Farsangi élet és bölcsekkel! 
bajlódás !‘ fog az én kedves Leonám mosolyogva felkiáltani. Igazad van, szeretett ba- 
rátném; mosolyogj az élet bohóságain, mellyek magát az életet, 's pedig a’ kifinomí
tott, az élvezet tengere után sovárgó életet teszik igen gyakran keserűvé ! Az embe
rek, ezen remekei az alkotásnak, nemcsak farsangon feledik el azt, hogy remekségök 
az isteni szikrában rejtezik, melly nekik boldogság, de egyszersmind boldogtalanság 
forrása is lehet; hanem szinte egész rövid életökön keresztül, ritkán eszmélnek arra, 
hogy a' tiszta örömet keressék; de mégis farsangi napokban különösen gyönyörköd
nek abban, ha esztelenkednek ; ’s ezen esztelenkedéseik közt egyik főszerepet játszik 
az, hogy mulatozásaikban önnön örömeikre békókat vernek, ’s ezen békókat a' leg
szebb nevekkel nevezik el, 's noha nem hiszem, hogy annyira mehetne bennük a’ fo
nákság, miszerint a' nyűgöt saját kedélyeiken feledni tudnák: meg vagyok győződ
ve, hogy vannak, kik az illy békó viselésében még gyönyörködni is kepesek, sőt lángra
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gyulnak, ha találkozik, ki eléggé vakmerő annak egyes gyűrűit, habár szelíden, szét
pattantam akarni!. . .

A' mai társalgás nálunk, szeretett Leonám, épen úgy, mint bármi más hazánkban, 
minden elebh, mint magyar ! Nincs abban semmi, a’ mi bennünket nemzetiségünkre 
eszméltessen. A’ ruházat franczia, vagy angol szabású; a' táncz, igen kevés kivétellel, 
német, franczia, vagy lengyel; a’ társalgás nyelve . . . . ?  Nem szólók. Szivemet fagyni 
érzem, ha meggondolom, mint vetkőzte le , nagyja, kicsinye e’ nemzetnek apjai jelle
mének majd minden, legparányibb vonását is! A’ nyugati civilasatio nemcsak jóvoltát 
es kedvességét ömlesztetté ránk, de gyökeréből kiforgató a’ nemes magyar növényt; 
’s mindig kétes marad én előttem, ha vájjon hasznai, mellyeket érzünk, 's mellyek 
különben igen nagyok, nem kisebbek-e mégis, mint ama keserű oldalai, mellyeket 
szinte nem csekély terjedelemben borita ránk? Adja a’ jó isten, hogy igyekezete 
azon kevés lelkeseknek, kik ezen árnyékos oldatokat a’ hasznosokkal egyensúlyozni 
iparkodnak, boldog eredményeket derítsenek nemzetünkre, ‘s midőn már nem leszünk, 
magzataink, unokáink örvendhessenek azon szép elegyítésnek , mellyben a' magyar, 
nyugatias miveltsége mellett, apjai jellemerénycinek hűséges megőrzésével fog tün
dökölni ! . . .

Farsangunk vig; egyik tánczmulatság a' másikat követi, egyik estélyből a' má
sikba vándorlunk,'s férfiaink, igen természetesen, velünk vándorolnak. . .  Oh, mert 
a’ haza perczei, édes Leonám, most farsangon nem olly drágák, mint az esztendő más 
hónapjaiban!... Éjjel táncz, nekik is ,  nekünk i s ; nappal . . .? nappal mi alszunk 
délig, ők néhány órával előbb tanácskozni mennek. ..

Oh, bohóságok bohósága, te él et ! . . .  A’ divat, kedves barátnőm, a’ civilisalio 
erőt vesz mindnyájunkon, 's mi rabságában sinylünk! Oh, sokszor miily örömest siny- 
lünk! — Ezek nem épen farsangi gondolatok, szeretett Leonám; de mit tehetek én 
róla, ha álmatlan éjeim után illy komor gondolatok lepik meg lelkemet? Elzárjam-e 
elüttök keblemet, avagy ne fejtsem ki azokat elölted, épen te elölted, ki, ha nem vál
tozói, mint hiszem, forró szívvel fűződői hazádhoz, mellynek örömre még sincs nagy 
oka, habár hajnaliik is ege? — Isten hozzád ! Nem folytatom ma soraimat, mert csak 
borút lát lelkem a’ sok vigalom közepett. Csókol barátnőd Yol e.

II.

SZERETETT LEONÁM!
P o z s o n y ,  február 10 1845.

Előbbi levelem óta, igaz, nem történt semmi uj, hacsak nem az uj hó, melly szép 
magasan lepi el a’ vidéket és —  várost, mellyböl majd a’ martiusi langyos szellő es 
melegebb napok fogjak csak kiolvasztani a’ hóbaglyákat és jégboritékol, mellyek az 
utczákat ‘s járdákat ellepik. Szerencsés, ki nem kénytelen gyalog járni most e’ város
ban; pedig a’ legnagyobb rész ki van rekesztve óhajtásom köréből, 's ez gázol is de
rekasan a’ hóban, 's elég fáradságába kerül a’ jégsikon ép csontokkal vihetni előre 
lábait. —A’ farsang tart, 's mintha érezné, hogy utolsó lehellete — ez évre— már ajkain 
bolyg, megfeszített erővel küzd, a’ mulatozás örvényébe ragadni hódolóit. Eddig minden 
szombaton gróf Zay Károlynál, a’magyar nyelv’s nemzetiség e' derék hősénél, tánczo- 
lánk, majd hajnalig. Ma azonban teremei üresek lesznek, mert az országgyűlési ifjúság hivá 
meg vendégekül a’ pozsonyi hölgyeket 's férfiakat. Lásd, kedves Leonám, a’ mi ifjúságunk 
sem akar csak mindig más költségére vigadni; én ezt szeretem: ha valakinek, az ifjúságnak 
bizonyosan leginkább megbocsátható, ha mulatságról nem feledkezik meg. De vajha épen 
olly kevéssé feledkeznék meg arról is, hogy a’ szabadosság sírja a’szabadságnak,'s hogy 
a zsarnokoskodó féktelenség elöbbutóbb rút szolgaságra viszi a’ népeket . . .  A’ re- 
douteokban szinte, mint a tanásekozási teremben, tulkapja ifjainkat a'lángszenvedély,’s
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túlbuzgó hevükben itt felette adakozóknak a’ helyeslő vagy roszaló rikoltásokban, 
amott az illedelem és szabadelmüség rovására kedvét szegik a’ nyugalmas mulatozok- 
nak , 's — mint hallom — a’ kicsapongást olly fokára viszik a’ miveletlenségnek, 
melly az arabiai szabad vándorcsapatok közt igen helyén van, de melly épen olly távol 
esik nemzetünk nemes jellemétől, mint a’ nyugati civilisatío határaitól.... A’ redou- 
te o k a t , mellyek itteniek szerin t, vagy kik régiebb időktől óta ismerik Pozsonyt, 
igen elaljasodtak, csak azért emlitém, mert vasárnap szoktak tartatni, ’s e’ körünk- 
beli urak által is, pillanatra bár, de mégis, megszoktak látogattatni; hétfőn gr. K e g 
le  v i  e h  János ö ex Hja szokta megnyitni teremeit a’ tánezosoknak , ’s vendégeit a’ 
szép, kedves házi asszony nyájasan vezeti a’ nyugórában a’ gazdag estebédhez. A’ 
két hétfő után változik a’nap,’s nála holnap vigadunk ismét. Gróf Z i c h y  Bódog kedden 
adott kétszer fényes tánczvigalmat; szerda nyugnapul szolgált eddig,'s illyenkor látoga
tásokat teszünk, vagy épen theára megyünk a’ nyitott salonok vallamellyikébe. Jő a csü
törtök,'s akkor a’lövészteremben gyűl össze az itteni társaság vegyes hölgyvirága ‘s az 
ifjúság, melly a salonokig nem juthat, — a’ követi tánczvigalomban. A’terem kissé nagyobb 
lehelne.tekintve számát az oda gyűlő vendégeknek; diszitése egyszerű, világítása pompás, 
's a’ csilárok- és falgyertyatartókról szétömlő fényben minden öltözek disze és — 
hiánya észrevehető i Azt hinnéd, kedves Leonám, itt már egészen honn vagyunk nem
zetiségünkkel ? Ne higyj, nem csalódok A’társalgás nyelve vegyes, hogy ne mondjam, 
zagyva; alkatrészei: német, franczia, latin, ilír (tót) ’s magyar ! Szerelném tudni, ha 
váljon Z....ban az ottani hazafiaktól rendezett tánczvigalomban merne-e valaki szólni 
máskép, mint a’ hajdani xupánok nyelvén?!.. .  A’ táncz szinte illy vegyes, azon kü
lönbséggel, hogy benne a’ magyar egészen hiányzik... Az úgynevezett „ c s á r d á s “ , 
mit pedig olly nagy lelkessedéssel járnák ’s tombolnak el többen, itt inkább tót, mint 
magyar szint visel; legalább a’ —  mindig azonegy —  zene jelleme , nem magyar, 
hanem valóságos tót, miut az a’ felső magyarországi megyékben divatos. Tót zenére 
magyar tánezot én nem tudok képzelni, ’s azért inkább tűrtem már egypár lelkes ifjú 
szemrehányását, kik nehezen vevék, hogy velők e’ tanezot nem tánczolám, mint hogy 
tót zenére magyarosan lejtsek. Nem illy zenére járta azt K i n i z s y  úgy, mikép Ber- 
zsenyink le ír ja ; de nekünk most minden zagyvalék j ó , ha némi kis nemzeties máz 
kártyázza azt!....

A’ sok tánczvigalom között majdnem feledem említeni azon kedves estvélyt, 
mellyet f. hó 3-dikán ö exllja özv. báró F o r r a y  Julia asszonyság adott volt. 
A’ nők itt gyászruhában jelentek meg ö cs. kir. fensége R a j n e r  föherczeg ’s 
lombard velenczei alkirály legidösb leánya kora halála miatt; a’ leányok vegyesen. 
Az estély fűszere egy ifjú olasz művésznő dalai voltak, mellyeket zongora-kísérettel 
énekelt,  a’ legújabb olasz daljátékok legszebb kivonatait többnyire sükeriilten volt 
alkalmunk hallani. Az ifjú művésznő nevét hallottam, de elfeledtem; annyira em
lékszem hogy nem olasz hangzású , 's mondák, hogy Nagy-Szombatból jő, hol bo
rostyánokat aratott. Tapsot nyert F. tereméiben is, és dicséretére vallom meg, igen 
sokszor megérdemelte; 's meg különösen, midőn , Torquato Tasso‘ daljáték egyik 
cavatináját magyarul éneklé; nekem legalább úgy tetszett, hogy e’ darab — mind 
olaszul, mind magyarul — legjobban sükerült neki, és legkevésbbé az úgynevezett 
„Tadolini-keringö“ , melly valóban nem neki való.

Ezúttal, engedd hinnem, édes, jó  Leonám, meg léssz velem, vagy inkább le
velemmel elégedve ; kivált ha hozzá teszem még, hogy az öltözékekben a’ pazar- 
ság iszonyú ezen — mint mondják: s z e g é n y  — országban. Itt ugyan nem hinné 
az ember, hogy a ’ magyar aristocratia szegény, hogy pénze, vagy hitele kifogyott 
volna Bársony, allacz, selyem, túli , kreppe, 's a’ mi nevet a’ gyárosok találékony 
esze csak adni tud a' legbizarrabb szöveteknek, egymást váltogatja is; a’ fejedíszek 
többnyire cameliákból állanak, mellyek ritkán, félkoszoru-alakban tűzetnek a’ haj— 
konty fölé, vagy közé, gyakrabban egyesen, vagy egy fehér-pirossal párosítva, a’ jobb
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vagy bal túl mögé illesztetik, mi nekem igen csinosnak tetszik. A’ koszorúk egyéb
iránt még folyvást nagy szerepet játszanak, többnyire selyemvirágokból, 's köztük 
a’ mohrózsáké, véleményem szerint, az elsőség.

Most azonban elég már ,  kedves Leonám; mielőtt mégis a' farsang véget 
érne, megkeres soraival csókoló barátnéd Yo l e .

III.

SZERETETT LEONÁM!
P o z s o n y ,  febiuár 12. 1844.

A’ sok vigalom följegyzése közben minapi levelemben nem érinlém azon edeket, 
mellyekben Jíymen —  e’ sokaktól áldott, többektől rágalmazott,  ’s némellyektöl 
átkozott bálványka—  itt e’ hónapban némelly szerelemitlas sziveket részesite. Február 
1 —jen D u m o n t  kapitány, ki keleten vitézül viselte volt magát, ha nem csalódom, 
Acropolis körül, gr. Batthyány Imre ö exllja szeretetreméltó kisasszonyát Máriát füze 
rózsalánczokkal karjaira. Vajha rózsák virítsanak a’ derék, lelkes hölgynek, mind 
sírjáig, ’s a’ tövis ne láttassa magát a’ levélfosztott bokrokon ! — Szörnyű hózivatar 
közt kelt át az ifjú házaspár a’ Dunán; de mosolygák a’ fagylaló szélvihart’s az utbo- 
ritó hófuvatagokat: keblükben szent tűz ege ,  a’ viszonos szerelem hatalmas lángja. 
Pályájok az életben legyen szebb, mint vala az ut, mellyre mint férj és nő először lép
tének, ’s melly gyönge lelkiteknél jó jóslatu nem leendett....

E ’ Hymenaeumot H a j n i k  Károlyé követé , ki másodszor is pozsonyi hölgyet 
v ö n , 's pedig, mint mondják, a’ pozsonyi szüzek legszebbikét, F *  Saroltát.— 5-dikén 
gróf P é c h y  Manó zempléni főisp. helyettes kelt össze M e s k o  Zenaide bárónővel ; 
az esketést, melly a’herczegprimási palota kápolnájában ment végbe, derült ebéd követé.

így, látod, kedves Leonám, vig az élet, a’ szerelem tenyészik, a’ boldogság . . . .  
Oh, a’ boldogság megjövend, csak akarjuk! Olvastam valahol, hogy keblűnkben hord
juk a’ mennyet, 's ott a’ poklot is. Ki ezt irta, annak igaza v o l t ; az ember angyal le
het, vagy ördög, ’s a’ mint egyik vagy másik lesz, úgy mennybe, vagy pokolra viszi 
magát. Sokszor függ a’ sorstól, mellyiket teremtsük; de van rejteke a’ léleknek, melly 
egészen függetlenül a’ sorstól , képes alkotni daczára, önerejével,  mit önmaga akar. 
Boldog, kinek akarata önkénytelenül mennyet te rem t! -----

A’ magasabb körök legszebb szüzei egyike, S z t á r a y  Zsófi grófnő is meny
asszony; mint mondják gr. A p p o n y i  Gyula a’ boldog vőlegény, ki a 'gyönyörű  
szüzet néhány hét múlva karjaira fűzi. —  Illy szép angyal bizonyára csak mennyet 
alkothat a’ férfiúnak, ki öt szive asszonyául imádja; hacsak ez szentségtörö karokkal 
nem rontaná le a’ szép azurboltozatot, melly szemei láthatárát köríti.

E ’ levelem nem hosszú; egészen mostani farsangunk képe ,  melly néhány óra 
múlva élni megszűnik, magával vive bohóságaink hosszú lajstromát. Eljö hamvazó
szerda, a‘ zene zajgását szent érczek tompa kongása váltja fel. A’ hívők nagy része, ’s 
leginkább az, mellynek legkevésbbé van szüksége arra, hogy a’ halálra eszméltessék, 
mert nehéz munkája közben minden izzadási csepp, melly erejét lankasztja, figyelmez
teti arra, e’ nagy rész , mondom, oltárokhoz borul, ’s homlokára szent hamvat enged 
hintetni; mi, édes Leonám, nem fogjuk hallani a’ harangok kongását, álmunkban tán- 
czolni fogunk még, 's mire komornánk, hü teljesítője parancsainknak, a’ vastag kárpi
tokat szétvonva, világosságot ereszt álmos szemeinkre , a’ nap a’ delet meg fogta ha
ladni, ’s a’ szent szertartásnak vége! Nem tudunk semmit a' hamuról, s másnap vala- 
melly csinos estélyben fogunk sopánkodni a’ felelt, hogy a’ farsang ezen szökő évben 
szörnyű rövid volt. — így van az élet, ’s mi bizony nem válloztathalunk fonákságain, 
kedves, jó Leonám! —  Áldjon meg at ég, ’s mig böjti soraimat veended, tartsd meg 
emlékedben a’ téged hőn ölelő barálnét Y o l é t .











AESTHETI CAI  LEVELEK.
BEÉLY F I D É L T Ö L .

I I  L E V É L .

AZ AESTHETICAI ÉRZELEM KIKÉPZÉSE ESZKÖZEI.

Szeretteim! Első levelemben kifejtettem, mint hiszem, elég-világosan előt
tetek az aestheticai érzelem általánosságát, mibenlétét, becsét ’s nemes ered
ményeit; most immár Ígéretem szerint meg foglak benneteket ismertetni azon 
fontosabb eszközökkel, mellyek által e’ nemes érzelmet kimivelhetitek és szi
lárdíthatjátok. Tudjátok jól, miként a’ czélszerüleg kifejtett ’s vezérlett, aes
theticai érzelem bő forrása a’ legtisztább ’s ártatlanabb örömeknek, fontos 
lépés az állatiságról az emberiségre, ’s hogy gyakran az erény gyakorlatát 
sükeresen elősegítheti, valamint az erkölcsiséget is gyámolíthatja; ’s igy ter
mészetesen meg fogjátok engedni, hogy e’ nemes érzelmet nemcsak szabad, 
de kell is minden módon finomítani, fentartani és szilárditni. Szolgáljanak élete
tek pályáján át tehát következők biztos Útmutatásul. Mindenek előtt, édeseim, 
kerüljétek szorgalmasan most ’s ezentúl is mindazt, mi természetes szépiránti 
hajlamotok- ’s érzelmeteket bármelly viszonyok ’s körülmények közt veszé
lyeztethetné ’s megronthatná; higyjétek el, valamint ezerjó alkalom, melly 
aestheticai érzelmetek kifejlesztését elősegíti: úgy számtalan az azt veszé
lyeztető tárgy is. Sokaknál könyvek olvasása, képek, szobrok és festmények
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szemlélete; másoknál a’ divat képtelen utánzása, veszélyes helyek, vagy tár
saságok által gyengült meg, vagy öletett ki végkép az aestheticai érzelem. Ti 
tehát óvakodni fogtok egész élteteken át gondatlanul megválasztott könyvek 
olvasásától, undok képek, erkölcstelen festmények és szobrok szemléletétől, 
vagy feslett jellemű emberek társalgása-’s olly helyek meglátogatásától, mely- 
lyek nemcsak aestheticai, de vallási ’s erkölcsi érzelmetekre is legkárosabb 
hatást’s befolyást áraszthatnak; ellenben a’jó alkalmakat, mellyek számtalanok, 
örömmel liasználandjátokszépizleti érzéstekkimivelésére. Vessétek csak, ked- 
veltjeim! egy kissé is ártatlan szemeiteket az isten gyönyörű, gazdag és cso
dálatos természete remekszépségü tárgyaira; itt majdan egy átláthatlan mező 
nyílik egész lényetek kiképezésére; im itt a’ kimondhatlanul szép égboltozat, 
mellyen éjen át ezer ’s ezer ragyogó csillag tündöklik, a’ szelíd hold ’s a’ 
csillagok királya, a’ nap teljes fönsége- ’s fénytengerében, a’ bolygó ’s álló 
csillagok, az üstökösek, a’ felhők különfélesége ’s változó színe, a’ hajnal, az 
alkonyati p i r ’s más számtalan tű z - ’s légtünemények; mindezek, kivált ha 
többször gyönyörködtök figyelmes szemléletökben, ’s róluk egy kevéssé el
mélkedtek, nem töltik-e kebleteket el a’ legtisztább kéjgyönyörrel ? ’s nem 
intenek-e benneteket fenhangon a’ legfiuiabb hódolat-, tisztelet- és szeretetre 
azon végtelen lény iránt, ki megfoghatlan bölcsesége- ’s imádandó mindenha
tóságával mindezeket a’ legszebb öszhangzatban teremteni ’s elrendelni tud
ta? Menjetek a’ gyönyörű ’s az egész természetbe vidám életet lehelő tavasz 
egyik tiszta napján az erdőbe, hallgassátok ott a’ madarak tarka seregének 
nyájas ’s az ég urát dicsőítő énekét; vizsgáljátok a’sudár ’s deli fák csodála
tos alkatát, azoknak részeit, tulajdonságait, és bizonyára szivetek fenhangon 
fog dobogni örömében ’s elragadtatásában; sétáljatok többször folyók, gyön
géd suttogással odább hömpölygő patakok, csermelyek mellett, ’s andalgásai- 
tok közt figyeljetek a’ sürgén iramló halakra, a’ kristálytiszta vizcseppek 
csörgedezésére, ’s ti egy különös érzelem által leendetek megilletve, melly 
csak vidámságtokat’s ártatlan örömetöket fogja nevelni; lépjetek egy virá
nyos mező-, vagy kellemes tekintetű kertbe , ’s megállva annak közepén, hol 
a’ legszebb öszhangzatban egyesült a’ természet a’ művészettel, csodálhatjá
tok-e a’ virágok bájkellemeit, a' csemeték vegyületes színezetét, a’ fák de- 
liségét, avagy öskoru terebélyességét; az ezer mezei fü ’s növény változé
kony vegyületét és színezeti szépségét a’ nélkül, hogy kebleteket jótékonyan 
át ne hassa legbensöbb rejtekéig a’ legtisztább örömérzet? ’S igy fordítsátok 
szemeiteket a’természet bármilly tárgya-, része-’s tüneményeire, ’s -vizsgáljá
tok meg azokat közelebbről, mindenütt ugyanannyi alkalom nyílik az aesthe
ticai érzelem kimivelésére.

Azonban, valamint a’ természet kiapadhatlan forrása az eszközöknek, 
mellyekkel a’ szépizleti érzelem nemesül, finomul és szilárdul: úgy hasonlag 
megmérhetlen e’ viszonyban és szintolly kincs- ’s alkalomgazdag a’ művészet 
roppant országa is, melly a’ természeti tárgyak’s tünemények által fölébresz
tett aestheticai érzelmet kimondhatlanul növeli, táplálja és gazdagítja. Ide szá-
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mitom kitünöleg mindazon jelesebb művészeteket, ’s ezeknek remek termé
nyeit, példányait, mellyek az ízlésre nem kevésbbé, mint az erkölcsök és szo
kások szeliditésére jótékony befolyással bírnak. Ajánlom tehát első helyen 
az é n e k e t ,  melly minden művészet közt az emberi s z í v -  ’ s  lélekre legna
gyobb bájhatással bir; a’ h a n g á s z a t o t ,  mellyet, úgy látszik, a’kegyes ter
mészet csupán azért adott az emberi nemnek, hogy — kivált ha az énekkel 
párosul — terheit, munkáit ’s földi nyomorait könnyebben tűrni tudja ’s vele 
ideiglen feledtesse; továbbá a’remek képek, szobrok és festmények többszöri 
figyelmes szemléletét; a’ pompás ’s legújabb Ízléssel épült paloták külidomi és 
belrendezeti megnézését, a’jelesebb beszédek’s szónoklatok hallgatását; a’ lel
kesebb költemények ’s általában bármelly jó Ízléssel irt, a’vallás- és erkölcsiség- 
gel soha meg nem ütköző könyvek szorgalmas olvasását, ’s az okosan megválasz
tott’s természetileg híven előadott színdarabok ollykori szemléletét; de itt nem 
ok nélkül mondom, csak „ollykori szemléletét“ ’s „az okosan megválasztott szín
daraboknak;“ mert jobbadán a’ színdarabok tartalma korunkban ollyan, melly 
a’gyöngédséget, sokszor az erkölcsiséget is sérti; illyenektöl tehát tanácsosabb 
magát visszavonnia az embernek, mintsem legdrágább kincsét veszélyeztetnie. 
— Az öltözetbeli csinosság- és tisztaságot, a’ divat mérsékelt követését, a’ 
házi eszközök ’s bútorok kellemes elrendezését se feledjétek ki aestheticai 
érzelmetek kiképzési eszközeiből. ’S mások, különösen szeretve tisztelt szü
lőitek, rokonaitok szépizlésü, jámbor férfiak ’s nöszemélyek társalgása ’s pél
dája szinte igen hathatós eszköz az említett érzés kimivelésére; ugyanis az 
illy jelesek többszöri társalgása ’s példája által csakhamar sajátotokká fogjá
tok teendhetni az illedelmes tónt, vagyis másokiránti, bár milly rendű-, osz
tályú- vagy méltóságuak legyenek is azok, tisztességes bánás- és viseletmó
dot, ’s megítélhetni, mi szép vagy rűt,illemes vagy illetlen, kellemes vagy kel
lemetlen a’ szóbeszéd- ’s társalgásban épen úgy: miként a’ tény-, mivelet- és 
cselekvényekben.

Későbben, kedveltjeim, midőn önállóságra jutandatok, és lelki ’s szellemi 
tehetségeitek a’ test épsége ’s ügyessége mellett mind idomilag, mind anya
gilag ki leendnek fejtve és mivelve; szivetek pedig elég erős, melly a’ rosz- 
nak ’s bármelly csábítás hitegetéseinek foganatosán ellenszegülhessen; 
szóval, ha az ifjúság virító korából átlépendtek a’ komoly féríikorba: a’ 
leghathatósabb eszközét aestheticai érzelmetek szilárdításának a’ philoso- 
phia harmadik ágában, vagyis a’ s z é p i z l e t t a n b a n  fogjátok feltalálni, 
’s ahoz hasznosan olvasandhatjátok az e’ nemhez tartozó rendszeres mun
kákat, de mindenkor okos megválasztással ekkor is, millyeket ha akkor- 
ban sem tudna még a’ philosophiában jelenleg annyira szegény honunk 
felmutatni — de bizhattok honunk tudományos nemtőjében, ö sok is
meretágra terjeszté ki csak nehány év alatt is jótékony melegét széles 
szárnyainak, ’s nem kétlem, a’ philosophiát is szárnyai alá veendi nem sokára 
minden ágaival együtt — ; folyamodjatok a’ szomszéd német nemzet tudós 
bölcselkedőihez, ’s megválasztással használjátok a’ széptan íróinak remekebb
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munkáit; ezt téve nemcsak fel fog világosulni ’s értelmesebbé válandik, ha
nem biztos elvekre is vissza fog vezettetni ’s azokon alapulni mindaz, mit bim
bózó korotokban fölébresztett és czélszerüleg ápolt aestheticai érzelmetek 
gyakorlati- és tapasztalatilag felfogott ’s sajátjává tön.

Végre, hogy netán valaha aestheticai érzelmetek, túlcsapongva az illendő 
határokon, veszélyeztesse a’nemesebb erkölcsi és vallási érzelmeket, mely- 
lyeknek becse ’s méltósága az előbbihez hasonlitólag sokkal nagyobb ’s ál
landóbb; ’s hogy netán a’ szép ’s jó Ízlés ürügye alatt kutforrásává, vagy leg
alább menedékhelyévé váljék valaha a’ vétek- ’s bűntetteknek: tanuljátok 
minélhamarább a’ tárgy ’s dolgok kiilidomát alaposan megítélni ’s jól megkü
lönböztetni azoknak lényeges belalkatától, valamint a’ tárgy mellékes, járulé
kos részeit a’ lényegesektől, ’s rendeljétek azt alája a’ nemesebb erkölcsi és 
vallási érzelemnek; igy nem jutand az soha kizárólagos uralomra ’s veszé
lyessé sem leendhet. — Úgy hiszem, hogy ezekben elég bőven szólottám az 
aestheticai érzelem kiképzési eszközeiről; ’s most isten veletek, kedveltjeim! 
következő levelemben a’ szép hatalmát ’s hatályát fejtegetendem.

A K A R A T  É S  H A J L A M.
J ÓSI KA MIKLÓSTÓL.  *)

n i  mondja meg, mi ez ? — ki fejti meg a’ női kedély csudásan fönséges ter
mészetét! ama mennyei sugárt nemesb létezésből, melly túl — és elválva min
dentől , mi földi bennök, még a’ kínok ’s nélkülözések közepett is — diadal
érzetet, ihletét a’ reménynek ’s a’ megnyugvás szentségét önti sziveikbe.

Nézzétek e’ nőt: görcsösen ölelik elhaló karjai gyermekét szivéhez. Két 
nap óta éhezett, emlőiből a’tápláló nedv kiapadott, karját hasította fel ’s vérét 
adta gyermekének, mint a’ pelikán! — ’s ha látta e’ sápadt, e’ vonagló ar- 
czocskát pillanatra üdülni, ha egy hálatekintet találkozott az övével, oh, akkor! 
anyai érzete pillanatnyi diadalt élvezett,’s egy sugáraaz örömnek (ah! nem tu
dunk más nevet e’ keserűen édtelt érzetnek adni) ömlött el csüggedt homlokán.

A’ gyermek avult rongyokba kerítve pihent kiapadt mellén. A’ csípős 
szellő csapásitól saját öltönyével védte azt, ’s őrizte féltékenyen a’ pillanatnyi 
álmot; mert az ébredés uj kínokat keltett keblében, ’s ébredni vagy halni ta
lán egy lenne. — A’falu közel volt; nem emelkedet vidoran a’kékes füstszal-

* )  Mutatvány az ünnepelt író legújabb illy czírnü két kötetü regényéből. — Rövid idő 
múlva szerencsénk lesz, egy az , Életképek4 számára koszorús kedvenczöktől ké
szült novellával nyájas olvasónéinkat meglephetni. S z e r k .
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ma—födeleiről, egy irha-ablakon át sem csillámlott a' tűznek kedves, otthonias 
világa. — Nagyobb része a’ népnek kivándorlott a’ szomszéd megyékre ’s Ma
gyarországra, mert egész Erdélyben éhség uralkodott; ’s nem volt ritkaság, 
itt-ott az útfélen éhenhollakat látni, vagy haldoklókat, kik egy falat táplálat- 
ért üdvöket adnák oda.

A’ szegény no sóvár tekintetet vetett néha a’ szomszéd falu felé, azután 
csendesen remegve sóhajtott, nehogy emelkedő keble kedves, alvó, talán már 
halott gyermekét fölkeltse. Szép kisded kezét tette ollykor alig érezhetöleg 
a’ pihenő keblére: szemei meredeztek, ’s a’ kétségbeesés félelmével eszmélt 
a’ gyermek szivének lüktetéseire. — Egyszerre fülelni kezdett, anyai szere
tető minden érzékeit megélesitette, távol lépteket gondolt hallani, ’s nem so
kára egy dísztelen nőalak körvonalai bontakoztak ki a’ kétes sötétből.

,Anyám! — szólt a’ nő, alig emelhetvén száraz nyelvét — mi hírt hozol, 
vigaszt vagy halált? — szólj!-------de nem — ne szólj! vonásaidban olva
som a’ halálos ítéletet!4

Ama nőalak, ki alig vonszolta tagjait maga után, most már mellette állt, 
’s kimerültén rogyott össze lábainál. — „Semmi!“ ezt rebegte, azután kél 
kezével födte el arczát és zokogott.

,Semmi! — sikoltott fel a’ fiatalabb nő — semmi! — Istenem, hát minden 
oda! — szólj, az égre ! nem találtál-e senkit, nincs-e irgalom az emberekben?1

Az agg nő, pillanatnyi nyugalom után, fölemelkedett fekhelyéből: vonásai 
dühös, rémletes kifejezést nyertek, azután a’ kétségbeesés hangján mondá-' 
,Éhenhalókat találtam ama szegényes födelek alatt, kik egy falat kenyér után 
esdekelnek, mint mi, kiken sem isten, sem ember nem segít, mint rajtunk. — 
Mária! vannak órák, hol minden törvény megszakad! — van-e bátorságod 
gyermekedért!“ — -------

,Szólj! mit tegyek?4 mond a’ nő, gyöngéden helyezvén alvó gyermekét 
maga mellé a’ pázsitra.

„Rablani fogunk’s ölni!-4 mond a’nő, kinek hatásteljes, agg és száraz vo
násait most kisérteti fényével árasztotta el a’ hold.

,Ölni! rablani!? — mond elhaló hangon Mária — nem, nem! ezt istennem 
akarhatja, nem engedheti ezt!— nincsen-e semmi remény! — semmi.4-------

„Nincs! — mond anyja keserűen — nincs! mert az ember legnagyobb 
ördöge embertársának, mert nyerészkedik a’ más szerencsétlenségén ’s szivé
nek apadó vércsöppjeit pokoli kamatra adja ki. Oh, nincs a’ képzeletnek olly 
szörnye, mint az ember romlottságában ’s érzéketlenségében! — Igen, Mária! 
— ’s itt a’ nő fenyegetve emelte égnek száraz kezeit — igen, mi rabolni —
mi ölni fogunk, ha k e ll!-------Hallj engemet: e’ helységben egy dúsgazdag
ember lakik, Pénzes Mátlié neve, én ismerem öt, e’ pokoli vonások mélyen 
vannak szivembe vésve. — Gabonása tele van élettel, kamrájában sorban 
függnek a’ szalonnák és sodorok, ládájában pedig élre verve hevernek a’ tal
lérok. — Mikor az éhség koldusbotra juttatá a’falu lakóit, ö senkin sem segí
tett; gabonáját a’ lehető legdrágábban adta el; ’s midőn majd az egész hely
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ség marháit kézhez kerítette, messze földre, Magyarországra hajtatá azokat, 
hol számukra pusztát bérlett. — 0  maga, mikép nekem egy félholt pór mondá 
a’ faluban, rongyosan jár, ’s tele ládái közt a’ falatot vonja meg magától az 
undok, fukar teremtés, ’s hogy mindent megtakarjon, cselédeit elkergette, ’s 
most egyedül lakik vasrostélyzott ablakai ’s vasveretes lölgyajtói mögött a’ 
vérszopó nadály, az utálatos bagoly!“

,Istenem! — rebegte Mária — lehet-e illy szívtelen teremtés e' 
földön?4 -------

,,Oh, van, van! — kiáltott fel anyja — mi nem volna e’ földön! — de 
halld tovább, rövid leendek, mert az éhség halálkarját érzem, ’s cselekedni 
kell: — kapuján zörgettem; egy bozontos eb bujt ki az aló l’s nyakamba 
ugrott, lerántott a’földre,., itt nézd a’vérző sebet vállamon, kezemen, homlo
komon. — Nem magamért, éretted ’s unokámért vívtam a’ dühös állattal, mig 
sikerült késemmel torkát fölmetszeni. — Egy eszme kelt bennem: az állatot 
ide vonszolni, hogy éhségünk görcseit oldja fel az utálatos táplálat, melly után 
esengtem; de az állat ordítva vonta magát a’ kapualatti résen át az udvarba, 
’s nem sokára durva, iszonyú káromkodás hangzott, ’s a’ golyó sípolását hal
lottam fejem fölött.“

,Irtózatos! — rebegte Mária — mit tegyünk? kis leánykám pihen-------
erőm elapadt4-------

„Fel, asszony! — szólt anyja mogorván — fel! húsz évvel több hever 
agg csontjaimon, mint rajtad, kicsinyszivü! nincs-e gyermeked?44-------

,Kicsinyszivü! — szólt Mária, mig a’ halottas arczon az önérzet dicssu- 
gára rángott keresztül — nem, nem ! mig egy csepp vér szivárog ereimben,
mindent------ mindent megteszek gyermekemért,., nem első tettem leend ! —
Azután a’kisdedhez hajlott, mondhatlan gyöngédséggel emelte azt karjai közé; 
a’ szegény gyermek szemeit emelte föl nehezen, ’s ajkai sírásra mozdultak, de 
csak elhaló nyögés volt minden. — Oh, istenem! — mond Mária, forrón szo
rítván gyermekét szivéhez, ’s kezével simogatván annak hideg homlokát — 
várj, kedves, kedves kisdedem! — az isten ad egy falatot enyhülésünkre.4

„Igen, — mond anyja •— ö, ki teremtett, nem fog veszni hagyni-------
jer kövess!“ ------ Az utón haladtak a’falu felé’s az agg nő mogorván rebegte
magában: „az eb eddig kiadta páráját... a’ kapu alatt rés van. . .  a’ falu hal
doklókkal te le ... jer Mária, jer!“ — Karon ragadta meg a’ gyenge nőt, ’s 
mintha valami pokoli remény élesztette volna erejét, vonta leányát maga után.

A’ faluhoz értek. Görbe sikátoron majd térdig érő sárban haladtak a’ 
dísztelen sövények mellett,’s Mária, a’száraz gallyakba fogódzva, ’s néha meg
tört térdekkel pihenve követte anyja lépteit.

Nem sokára magosán sövénynyel kerített udvarhoz értek. A’ kaput ne
héz vaspántok fedték ’s annak két szárnyára ölyvek voltak szegezve. A’ ke
rítést síim tövis borította, ’s az egész udvarban olly csend volt, mintha minden 
kihalt volna.

,Mit akarsz, anyám!4 szólt Mária, az agg nőnek karjába fogódzva, ki
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most hajlott le ’s egy kísérletet tön, ha nem bujhatik-e be a’kapu alatt azon a’ 
résen, mellyen át az öreg Pénzes Máthé juhászebe támadta volt meg.

„Hallgass!“ suttogta haraggal az öreg, azután kezeivel kezdé a’ rést 
bővebbre kaparni.

,Megállj az istenért!— szólt alig hallhatólag Mária, mig szavai majdnem 
kimaradozni tetszettek-------ne ö l j ! --------csak ezt ne!4

„Ne öljek egy istentelent, ki az egész falut feltámaszthatná ’s nem teszi, 
ki az éhezőkre ebeit uszítja, ki három éhenhalót fog pár óra alatt megölni, 
h a ------ 44

,Nem — nem — anyám!4 szólt Mária, minden lelki erejét megfeszítve.
Anyja durván visszataszította leányát, ki csak alig maradott meg lábán, 

azután a’ résen át, mint kígyó csúszva tűnt el szemei előtt. — Mária halk si
koltással rogyott össze, ’s gyermekét szorította magához, mintha képzelt tá
madók ellen akarná védeni.

*

Azon napnak' estéjén, mellynek éjén át Máriát anyjával ’s gyermekével 
kísértük, Pénzes Máthé alacsony, de elég tágas szobában tilt. — Minden bú
tora: durva pokróczokkal födött szennyes ágy, két kurta lócza, ’s néhány fogas 
és polcz volt; roszul összerótt asztal állt az egyik irhával bevont ablak előtt, 
’s a’szögletben nyitott kemenczében égett a’ tiiz, melly mellett, a’ mint látszott, 
szegényes ebédje főtt kormos fazékban. —

Pénzes Máthé kisded, zömök férfiú volt, de arcza, szöges ellentétben alak
jával, száraz ’s fonnyadt tekintetű. Kiálló csontjai, mélyen beesett szemei ’s 
keskeny összeszoritott ajkai olly emberre mutattak, ki keveset szól, elvo
nulva él, a’ szobalég tespedésének hatását tapasztalja, ’s ki végre valami 
rögzeszmét fűz szünetlenül odább. •— Szenny, orrtekerö illat a’ szobában, sőt 
saját személyén, mutatá, hogy ezen embernek magán kiviil kell élvet keresni,
’s hogy ezen élv egy azok közül, mellyek személyességünket kirekesztik.------
Széles kemenczéjének tűzhelyén ült, vagy inkább guggolt, ajkai folytonosan 
rebegö rángásban voltak, mint ki valamit ismétel magában; néha ujjam szá
molt, ’s tekintete a’ sóvárgás kifejezését viselé. — Néhány percznyi tűnődés 
után fölkelt, sietve intézte lépteit ládájához, zsebéből egy kulcscsomót vett 
ki; azután az ablakhoz sietett, meredten nézett ki, ’s megfordulva ajtaja zár
ját próbálgatta; végre a’ládához közeledett, ’s a' szennytelt, mosdatlan arcz
nak nem minden jelentőség nélküli, de hideg vonásain neme az eltorzult vi
dámságnak kezdett szétvonulni. Nem lehet azon visszataszító kifejezést leírni, 
mellyet ezen szembetiinöleg aljas, majdnem állati felvicsorgása a’derűnek ve
tett ezen arczra. — Tekintete igy, valami sóvár örömtől ingerülten, rémletes 
volt, azután a’ kulcsot helyzé a’ zárba, ’s hosszas előre- és visszaforgatás után 
a’ szekrény ajtaját nyitotta föl, egy durván összefűzött könyvet lopott ki 
abból, — más kitétellel nem élhetünk — olly orzó s álnok volt a’ mozdulat, 
mellyel keze a’ félig emelt ajtón át a’ ládába nyúlt, a‘ könyvet kikapta, ’s mi
után az ajtót becsapta, rémülten tekintett a’ szobában körül, néhány pillanatig
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guggolva, mint a’ martalékra esengö tigris fülelt, azután heves gyorsassággal 
fordította meg a’ kulcsot, ’s rejtette azt oldalzsebébe.

Az éj közeledett, a’szoba legnagyobb részében lehetlen lett volna a’leg- 
világosb nyomtatást is olvasni; — Pénzes Máthé előbbi helyére tért vissza, ’s 
a’ szennyes tűzhelyre ülvén, a’ láng sápadt fényéhez közelité könyvét és olvasta : 

Mart. 16. 6 véka búza 360 for.
Mart. 24. 12 „ „  930 —
April. 1. 5 „  „  150 —

Itt megállott, ’s mérges tekintetet vetett a’ könyvre, azután indulatosan 
verte öklével homlokát, és elég hallhatólag mormogta: ,Szamár, vén oktondi!
— csak egy hétig vártam volna-------illy olcsón vesztegetni od a-------- itt
van, vén szamár! — april. 6-kánlO véka búza 700ft, kamatja 10szekér szé
na, 20 napszám és 10 csirke4 -------Itt Pénzes Máthé undok vigyorgásra tor
zította fonnyadt ajkait, mellyek alól sárga töredezett fogai tűntek e lő .-------
Azután fölkelt, •— arcza fokonként mogorvább lett, ’s újra folytatá magány 
beszédét: ,Itt nem maradhatok, Mózes zsidó késik, bizonyosan megcsalt,— nem 
lehet senkiben bíznom. Itt a’faluban egy bornyu fia sincsen,., el kellett ettől a’ 
koldusnéptöl mindent fogadnom; — csitt! — úgy tetszik, mintha zörgetnének
-------nem — semmi! — a’ szél zúg a’ nyárfákon keresztül. — 100,000, —
3000, 12,000, 500—nem, 600—igen,— ezzel hirtelen elővette könyvét,’s a’ 
tiiz lángjánál kezdé egy hosszú sorát a’különböző számoknak olvasni.— Jövő 
évre — folytatá, miután majd egy negyed óráig számokat rebegett — 300,000 
forintom együtt van csupa kamatokból. — Itt minden megyében eladó a’ sok 
jószág; de vigyázó leszek,nem minden évben ad az isten éhséget,., lehet bő év,
akkor! -------jő valaki! — az öreg újra fülelt — ki jöne ? . . .  de csak olly
jószágot veszek, melly legalább 10-et hoz 100-tól. Hadd lássuk; — itt né
hány nevet mormogott érthetlenül. — Adósom! — folytatá — a’ kamatokat a’
tökéhez írattam, 500 ft. egy év múlva 1000, két évre 2000------ hét évre 4—
8—16—32—64,000 — annyit megér jószága;-------de váljon nem adósa
másnak is? a’sok uzsorás zsidó mind elszedi a’keresetet a’ becsületes----------
— igen a’ becsii-le-tes ember kezéből, admoneáltatom. — Hol csavaroghat
Mózes?., huh, a’kutya ugat! — ez idegen!4------ Pénzes Máthé felugrott ülő
helyéből, az ajtót nyitotta ki, ’s a’sötétben csak ebének fehér bundáját látta a’ 
kapu felé sietni.

Egyik kezével az ajtó kilincsét tartá: ,ki lehet? — szólt magában, — 
valami koldus.4. ..

„Csak egy falat kenyeret az éhenhalónak,44 rebegte a’ hang.
,Csitt! hallgatok.4
Most egy sikoltás hangzott, azután úgy tetszett, mintha az eb a’ kapu 

alatt eltűnt volna. — A’ szegény nő volt; — a’ többit tudjuk.
.§£*

Mikor a’ nő felhasitotta az eb torkát, ’s Pénzes Máthé fegyvert ragadott, 
“s a’ kerítésre felkapaszkodva, a’ nő után lőtt: pillanatra kibukott a’ hold egy
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sötét felhő alól, ’s a’ fukar viaszsárga arczát világította. Az eb vonítva kullo
gott az udvaron keresztül,’s valószínű, mikép gazdája azt hitte, hogy ráütöttek, 
de nem, hogy halálosan sebesitve van.

Miután a’kapu zárját megvizsgálta, visszavonult szobájába,gondosan be
zárta az ajtót maga után, ’s még sokáig ült vagy járkált fel ’s alá, magánybe
széde számokból, ’s érthetlenül mormogott nevekből állt, ’s néha összeráz
kódott. Minden gondolatja vagyona körül keritközött; ö az éhséget, mint va
lami különös isten áldását tekintette , ’s rettegve gondolt arra, hogy a’ vetés 
mindenütt kaczérzölden mosolyg, ’s hogy a’ százéves naptár jó aratást ígér, 
— Mózes zsidót emlegette néhányszor, ’s mindenből látszott, hogy ezen em
berre valami fontos ügyet bízott. — Az agg nő eltávozta után mintegy 
nyolcz — kilencz perez múlhatott el, midőn ablakán halk kopogást hallott. A’ 
fukar összerázkódott, kullogva, mint macska, húzódott az ablak felé, ’s midőn 
azon kitekintett, arcza derülni kezdett; — ,mindjárt !4 ezt suttogta, mintha 
félne valakitől meghallatni. Sietve haladott az ajtó felé, midőn a’ szoba köze
pébe ért, egyszerre megállt, ’s fakó arczán kékes vörösség vonult fölfelé. —
,Hogyan jött Mózes az ablakhoz?4 szólt gyorsan. Azután haragosan nyitotta 
ki ’s rántotta szét az ajtót, mellynek küszöbén egy lengyel hosszú öltönybe 
burkolt egyén jött be, azután hirtelen bezárta az ajtót, ’s a’ zsidót torkon ra
gadva, kiáltott: ,hol jöttél be az udvaron? a’ kapu zárva van!4

„Váj nekem! bocsásson a’ tens ur! a’ kert felöl jöttem, nem akartam 
lármát csinálni.44-------

,Hát a’ kert ajtaja nyitva volt?4
„Nyitva,44 felelt a’ zsidó.
,Jaj, oda vagyok! — kiáltott a’ fukar — tolvajok, haramiák !4
„Ej, ne rémitse el magát a’ tens u r , lehet hogy elfeledte bezárni; aztán 

ha be is jő valaki ezen éhenhalók közül a’ kertbe, hogy pár gyökeret kapar
jon ki magának, — mit árt?44

.Mit mondasz, Mózes! — gondolod, hogy hagymáimat lopták ki? épen hol
nap akartam azokat kiszedni a’ földből__  csak az ördög már véget vetne e’
gaz koldusnépnek__  csak néhány perez e lő tt__ 4

E’ pillanatban kemény zörgés hallatszott az ajtón, ’s Pénzes Máthé iszo
nyodva tántorgott hátra.,Hallod, Mózes! — suttogott — haramiák! — az ajtó 
erős, eredj csak, vedd a’ lőszert amott a’ szögletből, egyik csője meg van tölt 
ve, én pisztolyaimat veszem__ ha többen volnának------4

,„Nyissajtót, fukar!444 szólt e’ pillanatban olly hang, mellyet sírból szák
nak mondanánk.

Máthé hallgatott,... csendesen közeledett az ajtóhoz ’s kérdé : ,ki vagy ? 
mit akarsz ?4

„,Nyiss ajtót, Máthé ! — szólt a’ hang — három éhenhaló kér egy falat 
kenyeret küszöbödön.444

.Éhenhaló! — riadt fel Máthé — hát egy pereznyi nyugta sincs az em
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bernek e’ nyomoru ingyenélöktöl ?4 ezzel az egyik pisztolyt ragadta fel az 
asztalról ’s az ajtóhoz rohant.

„Megálljon a’ tens ur! — kiáltott a’ zsidó, megragadva kabátja szárnyát 
— hátha csak ki akarják csalni ’s többen vannak.“

,Igaz!4 mond a’fukar,’s minden tagján szembetűnő reszketegség mutatkozott.
Az ajtót újra hevesebben zörgették. ■— „,Máthé! — szólt a’ hang — az 

élő isten nevére, vess egy darab kenyeret ki, három életet megmenthetsz,., ne 
félj, nem kell pénzed, csak kenyeret adj! vagy bár mit, hogy az éhség kínja 
öngyilkossá ne tegyen!“‘

,Már mindenemből kifosztottak; — szólt a’ fukar, fülelve közeledvén az 
ajtóhoz — ki vagy?4 folytató, felhúzván a’ pisztolyt, ’s a’ zsidónak intvén, ki 
minden tagjában reszketve, tartotta a’ két csövii lőszert kezében.

„,Utoljára mondom, Máthé, nyiss ajtót! huszonöt év előtt űztél el házad
tól, nőd vagyok! nyiss ajtót.44

A’ fukar, e’ nem várt nyilatkozatra, megdöbbent, ’s a’ zsidó nagy sze
mekkel vetett egy kérdő tekintetet rá. — ,Nyomoru csaló vagy, nem nőm! — 
kiáltott a’ fukar — huszonöt év előtt kergettem el házamtól nőmet, mert kol
dussá tett volna két év alatt! — Te csaló vagy; de ha magad volnál is nőm, 
nincs semmi közöm veled, távozz, hajó kell....4

,„Már egy lövést tettél utánam, gyilkos ! — szólt a’ nő, most összeszed
vén erejét. — Ha nem nyitsz ajtót, öt perez múlva lángban áll házad!444

,Ha ö, — mond most Máthé — ha nőm, úgy kitelik minden tőle,., de há
zam cseréppel van fedve;4 ezzel az ajtó közepén nyíló ablakocska vasajtaját 
nyitotta meg, ’s egy magos, avult rongyokba burkolt nőt látott maga elő tt; 
hirtelen becsukta az ajtócskát ’s felkiáltott: ,hárman vagytok? — hol a’ töb
biek? hol jöttél be?4

,„Neked csak velem van ügyed, nyomoru fukar, itt vagyok, ’s ha nem
segítesz__ 444

E’ perezben nyitotta fel Máthé hirtelen az ajtó nyilatát, ’s kidugván azon 
pisztolyát, a’ nőre irányozta, kit szemei most a’ kétes sötétben kerestek, de 
ki nem tudtak venni. — Egyszerre úgy tetszett neki, mintha sötét alakot látna 
egy szögletben mozogni, ’s a’ jövő perezben pisztolya elsült, mig Mózes or
dítva rogyott össze.

„Váj! mit cselekedett a’ tens u r ? — szólt reszkedve — hátha többen 
vannak.44

,Hallgass! — kiáltott Pénzes, másik pisztolyát ragadván fel — szedd fel 
magadat, gazember; úgy reszketsz, mint a’kocsonya,., ha berontanak, koldu
sok leszünk,., nem hallasz semmit?'— mintha mozogna valami!.. .4

Valóban a’ pitvarban halk nesz hallatszott, valami rekedt hang érthetlen 
szavakat mondott, azután minden csendes lön.

,Kimegyek, — mond Pénzes — bizonyosan agyonlőttem, takarítsuk el, 
nehogy valaki itt találja.4

„Nem, nem! — rebegte a’ zsidó, mindkét kézzel a’ fukar zsíros kabátjába
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fogódzva. — Többen lesznek; nem szökhetnénk ki az ablakon? igaz, azokat 
kemény rostély védi; — ezzel óráját vonta ki — két óra, még messze van a’ 
hajnal. . . .  ’s itt fényes nappal is agyonverhetnek.44

,Nyomorult! — mond Pénzes, az ajtóhoz közeledve. — Ha zsiványok vol
nának, bizonyosan nem időznének; egyébiránt női hang volt az , __ valami
éhes koldusnö, minők most éjjel nappal barangolnak a’ vidékben. — Eressz, 
vagy leütlek a’ pisztoly ágyával.4

„Nem — nem! — kiáltott Mózes, megragadván Pénzes karját — vesz- 
tire megy a’tekintetes ur,— ott állnak... megölnek... ne, ne menjen;__ vár
junk még egy negyedórát,... ha megölte, úgysem szalad el.“

A’ zsidó olly rettegésben volt, hogy a’ félelem görcseivel ragaszkodott 
a’ fukarba, ki minden erejéből igyekezett tőle szabadulni.

,Mi az!? — kiáltott fel egyszerre, látván, hogy a’ szoba az elhamvadt tűz 
daczára ol!y világossá lesz, mint fényes nappal. — Tűz, tűz!4 ordított Pénzes, 
hálralökvén a’ zsidót, ’s az ajtóhoz rohanván, melly a’ jövő pillanatban nyitva 
állt. — Eszeveszetten tekintett maga körül, midőn vérfényben magosodott föl 
előtte az agg nő alakja.

„ ,Ismersz-e még?— szólt a’ nő — gyilkos, kétszeres gyilkos!“ ezzel a’ 
kétségbeesés erejével rohant a’ férfiúra, ’s a’ hosszú kést, melly kezében vil
logott, keblébe verte. — Pénzes összerogyott, pisztolyát emelte még a’ nőre, 
de ez mint tigris ragadta meg a’ fukar kezét, ’s facsarta a’ pisztolyt ki kezéből, 
’s zászlóként lobogó öszhajjal ’s a’ vért csepegő késsel lépett a’ szobába.

„Irgalom, kegyelem!“ kiáltott Mózes összetett kezekkel, mig a’ töltött 
fegyver lábainál hevert.

,„Yérszivó nadály! — szólt a’ nő, irtózatos kifejezésével az őrültségig 
csigázott ingerültségnek— uzsorás, tolvaj, csaló! az első lépés meg van téve, 
te nem élhetsz,“4 ezzel rávetette magát, ’s mint a’ vad állat martalékát, 
marczangolta össze kezével, mig a’ zsidó, az első halálos szúrástól kiapadt 
erővel, kétségbeesetten védte magát, azután lassan hörgött: „100,000—200
------ ezer — 50— száztól — oh!“ — még egyszer felorditott, azután vége
volt mindennek.

A’ nő Pénzes testét ragadta meg, ’s óriási erővel vonszolta magával egy 
égő kazal alá, utána a’ zsidót; végre visszatért, mindent felkutatott, egy ke
nyeret kapott az egyik polczon, ’s azzal kirohant a’ szobából.

„,Hol vagy, Mária?“ 4 kiáltott, mikor a’ kapuhoz ért.
Halk nyögés volt minden felelet. „ ,Mária! — ismételte a’ nő — kis Re

ginám! gyermekeim! ne féljetek, kenyeret hozok, élni fogtok“4; ezzel a’kapu
rés alatt bujt ki, ’s Máriát pillantotta meg félig a’sárba temetve, tört tekintettel, 
száraz ajkakkal, mellyek érthetlen szavakat rebegtek a’ gyermeknek: ,Látd, 
anyám, meghal, — hideg mint a* jég, szemeit nem tudja emelni, oh istenem ! 
egy falatot a’ gyermeknek4 —

A" tűz dühösen harapózott maga körül; a’ csűr, a’ kazlak, aszlagok, 
górék égtek, a’ láng a’ sövénykerten recsegett végig, ’s az elhagyott hely-
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ségböl halotti rémek csúsztak elő, nem oltani; hanem, mint az éhes varjú, 
martalékra esengve.

Az agg nő leányához rogyott le, a’ kenyeret rágta össze, ’s tömte az 
áléit haldokló gyermek szájába, kinek szemei a’ táplálatra meredezni kezdet
tek, kezecskéi görcsösen ragaszkodtak anyja karjába, ’s mohón, undonitó 
sovársággal falta az odanyujtott eledelt. ,„Itt, Mária! — szólt a’nő, egy darab 
kenyeret nyújtván neki — egyél, egyél!“4

Mária kínosan rázta fejét, a’ szép, még igy is szép halottas arcz keblére 
hanyatlott. ,Oh, istenem! — szólt —■ végórám ütött, e’ kenyér nem adhatja többé 
életemet vissza4, de a’ kenyeret átvette mégis, ’s úgy tetszett, mintha pillanatra 
mindent feledne maga körül.

Most ostorpattogás hallatszott ’s több hangok------ ,Fuss, anyám! — kiáltott
fel, utósó erejét összeszedve a’szegény nő — hagyj itt meghalnom,...  ott egy 
kocsi közeledik, emberek, mentsd meg kis Reginámat4; azután megragadta 
a’ mindig mohón evő gyermeket, karjai közé kucsoltaés zokogott,.. szemeiből 
köny nem jött, meredten voltak azok a’ légbe szegezve, mig a’ gyermek ki
fordult öléből. ,Jézus!4 sikoltott Mária ’s hátrahanyatlott a’ sárba.

E’ közben egy csinos kocsi, néhány terhes szekértől kisértetve, közele
dett az égés felé. A’kép irtózatos volt: a'tűznek ellenére, melly,a’ főépületet 
kivéve , mindent körülfogott lángjaival, lehete a’ helység félig éhenholt lakóit 
látni, kik egykévé búzáért, egy—két cső tengeriért életűket tették koczkára, 
’s úgyszólván, küzdve a’ mindig növekedő lánggal, erejök nőni látszott ’s az 
őrjöngés neme kezdé feszitni üdegeiket. Itt-ott küzdeni látta őket a’ szem 
egymással a’ martalékon, azután kimerültén hanyatlani a’ tüzbe.

A’ kocsiból deli férfiú ugrott ki, mindenkép igyekezett a’ rendet helyre
állítói, .. emberei ’s néhány fiatal ur kíséretéből a’ kutat fogták körül, de minden 
hiúban volt. Ezen emberek nem hallottak semmit, a’ száraz kalászokat örlötték 
fogaik, azután négykézláb kapaszkodtak a’ ház küszöbére ’s mindent felku
tattak. Nem nyúltak semmihez, csak a’mit enni lehetett. Vad sovárral vetették 
magukat a’ szalonnákra, túrós tömlőkre, ’s ha a’ pincze lenem lett volna 
keményen zárva, talán a’ böszültség e’ mámorában mindnyájan a’ kicsapolt 
hordók nedvébe fúlnának.

,Össze kell mindenek előtt ezen embereket fogdosni4; kiáltott a’ deli 
férfin, ’s maga is megragadott egyet, ki épen a’ ház felé tartott, mig avult 
szűre égett, ’s hajai el voltak perzselve.

E’ perczben magos, irtózatos tekintetű nőalakot vett észre, ki fölegye
nesedve, vértől csepegő kését nyújtotta maga elébe, — szemei kisértetien 
meredlek a’ jöttékre, azután ama férfiú elébe állt, ’s kezét tartá elébe; az 
égés lángja piros fényben fürösztötte a’ vért fagylaló jelenetet.

„Vér, vér! — kiáltott a’ nő — nézd, te az ördög vagy, vagy a’ szolga- 
biró, nem vagy király! nincs koronád. — Itt Mária, ez leányom, látod, ez az 
isten íté le te-------“
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,Egy örült nő! — kiáltott fel az újon jött — kérem, vigyék önök a’ 
faluba, ez halott, ama gyermek piheg még/

„Piheg! — ordított fel az agg nö — az ítélet trombitája nem harsog 
úgy, mint e’gyermek nyögése,— piheg! hah! zsiványok, a’konyhára jöttetek, 
hogy mikor én tüzet gyújtottam, ti egyétek meg a’ gazdag lakomát, huh! —
a’ nö fülét dugta he — nem halljátok, miként harsog e’ gyermek nyögése----
Csitt! ... oh, igaz, igaz! . . .  ott kincseket gyűjt az ördög, ez unokája! . . .  egy 
kisded, Regina neve, nézzétek a’ kis Reginát, anyja a’ legszebb leány volt 
hét megyében! — Irtózatos, ’s mikor az ebéd kész, meghalt! — Igen! — 
kiáltott mogorván — én öltem meg, ö té t’s egy zs idót . . .  hétezer mara
dékával . .  .“

,Valami iszonyút sejtek1; — szólt a’ férfiú, mig többen ragadták meg a’ 
nőt: „jöjön kegyed! — szóltak — kenyeret hoztunk.“

„Kenyeret! — kiáltott a’ nö, ’s szeme leányára volt szegezve ■— Mária - 
hallod, kenyeret küldött az isten — ez az isten kulcsárja, látod lángszárnyait; 
a’ felleget borítják el.“

,Vigyék önök, — szólt a’ férfiú újra — e’ jelenet szivemet facsarja 
össze. Jó emberek! kenyeret hoztam; . . . térjelek lakjaitokba vissza, itt 
nem segíthetünk; kié ama ház ? nincs itt senki, kivel egy okos szót lehetne 
szólni?4

„Pénzes Máthéé! — ha — ha — ha — mond az agg nö — nem isme
ritek? ott van a’ pitvarban, kikerestem szivét késemmel, de nem leltem, nem 
volt szive! — ’s ama másiknak egy pénzes zacskója volt szive helyett.44 — 
Most a’ nö kiszabadította magát azok karjai közül, kik tovább akarták vinni, 
.. a’ véres kést magosra emelte, ’s Mária elébe állva, felragadta a’ gyermeket, 
ki örült vigyorgással tekintett maga elébe, nagy kenyérdarabot tömve szájába. 
„Ki parancsol itt, e’ ház enyim! Én Pénzes Máthéné vagyok.44

A’ nőt nagy bajjal lehetett elhurczolni ama helyről, ’s a’ férfiú, ki az 
akkori tartományi biztos volt, lassanként helyreállította a’ rendet. — Pénzes
nek ’s Mózesnek testét a’ helység papjának segedelmével eltemették; a’ félig 
éhen halt egyház emberének előbb étellel kelle erőt adni, . . a’ házra pecsét 
tétetett, ’s örök rendeltettek. — Máriában még egy kis melegség volt, öt 
anyjával ’s a’ kis Reginával együtt a’ papiakba vitték, hol meleg leves ’s 
hosszas dörzsölgetés életre szólították. — A’ tartományi biztos kenyeret 
osztatott az emberek közt szét, "s czélszerü rendeléseket tön. — Az agg 
nö minden jeleit adta az őrültségnek, ’s a’ tartományi biztos, miután a' 
két nö ’s a’ gyermek kissé magokhoz térlek, másnap Kolosvárra parancsoló 
őket vitetni.

A’ gyilkosság megtörtént, a’ véres kés az agg nö kezében találtatott; 
Mária ruháján vér nyomai látszottak, az eb felhasitott nyakkal találtatott az 
udvarban; mindezen körülmények, ’s a’ gyújtogatás, mellyet az agg nö nem 
tagadott, elkerülhetlenné tették a’ szoros törvényes vizsgálatot.



K Ö L T E M É N Y E K .

J Ó S L A T .

Meddig fogod még békéd hordani, 
És tűrni meddig gyávák szitkait ? 
Hazád siréjbe készül om lani,
’S te elfeledted ősid harczait?

Lánggal szeretted a’ hont untalan.
’S most díjul érte a’ sors karja ver : 
Szétűzve bolygasz, árván, hontalan,
,,A’ nagy világon nincs számodra hely!"

Miként királyi tölgyrül a’ levél,
Midőn vad éjszak mérge szétfuval: 
ügy hulladoznak, kikben még h iv é l, 
’S velők reményié egyegy percze ha l!

Igen , te néma vagy , mint szenvedés, 
Miként a’ sorsnak nyújtott áldozat 
Elfojtja szód a’ kínos csüggedés . . . .  
De élsz, ’s bírod még lankadt jobbodat

És messze van még végenyészeted : 
Bátrabbaidnak phönix-hamvaiból 
Ilarczos levernék kelnek, ’s életed 
Uj hajnalának vérderüje szól.
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Él még, oh él a’ népek istene!
0  tudja, mennyit és mit szenvedél, 
Hős nemzet; ’s eljö, a’ kit fölkene, 
Az idvezitö, szent jog fényinél.

És lesz szavad, lesz, felkiáltani: 
„Ég ! zúzd izekre népünk lánczait; 
A’ zsarnokönkényt porrá rontani, 
Oh, edzd erőre hősink karjait!“

Szavadra főikéi a’ nemzet hada ,
Melly kínaidban híven osztozott,
’S egy höstad minden csepp vér, mellyet a' 
Bús Visztulának árja elmosott.

S csatára száll a’ bátor hadfiak 
Sok ezre: készen víni népjogért, 
Mit elrabolt az önkény, ’s ontanak 
Hős vért az édes ősi birtokért!

Vérük’ nyomában a ’ tölgy felvirúl,
Melly Osztrolenka sírján fonyadoz ;
A’ szent szabadság napja lángra gyúl,
’S uj fényt hazádra dicssugára hoz!

C sá szá r .

Ü T C Z  A - K O  T R Ú.

(Életkép.)

O tt egy országos keresztut, 
?jZrinyi“ nél,
Hol naponta száz kalandor 
Elhenyél;
Körülötte jobra-balra 
Pocsolya,
Ide ’s tova kényesen jár 
Sok pulya.

A’ köbös kősorozaton 
Kis fiú,
Ayircsomóval sepregetve, 
Szomorú;
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Gyönge arcza esdekelve 
Szende szép ,
Szivecskéje ben sajogva, 
Szörnyű kép.

Sipka illenék fejére,
Ámde nincs ;
Kis mellényke tetemére,
’S mije sincs;
Tán nadrág az, a’ mi lábát 
Fedezi ;
Am belőle kandikálnak 
Térdei.

Van-e talpán csizma, saru, 
Vagy czipö ?
Oh, ezt még a ’ természettől 
Nyerte ö.
Ép karára gyolcs lemezke 
Gyüremlett,
Dideregve kergeti a’ 
Hideget

És pillogva kunyorálgat 
,Krajczárkát
’S cseppenő vámért mindenkit 
Atbocsát:
Ki lehetne segíteni 
— Idegen —
Az apátián, az anyátlan 
Kisdeden ?

Oroszhegyi Sz>. J.

AZ ÖREG GYÖRGY ÚRHOZ.

H ogy élsz, miolta tőled messze váltam? 
Úgy folynak-e, mint hajdan, napjaid?
Le birod-e még vágni tenkezeddel 
Kétszer hetenkint ősz szakálladat ? 
Belátja-e még a’ határt szemed,
Vagy lábaiddal mégy el már oda,
Hová szemeddel jártál azelőtt ? 
Zsémbelsz-e még, ha ollykor megficzamlik 
A’ házi rend, melly ős-törvény gyanánt 
Több század óta szállt firól fira?
 ̂álljon, ha rád ’s körödre gondolok,
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Úgy él-e minden, a’ mint képzelem?
Mert én nem egyszer gondolok reád ,
És képzeletben színről színre látlak.
A’ szép vidéknek hűvös bérczeit 
Édes teherkint hordom telkemen.
Ifju-koromnak andalgásival 
Ott jártam én a’ lombos tájakon.
Bizonytalan volt sorsom és jüvöm,
’S küzdött az ifjú tántorgó hitével,
Egyszerre fölkelt a’ vihar szele,
’S mint vén harangnak tompa hangjai 
Hajlongva zúgtak a’ fenyők körülem.
Szétnéztem egykor — ’s jól esett szivemnek
Mintegy inogni látnom a’ világot. — »
Te honn maradtál, és a’ ház-eresz 
Alól óhajtva nézted jöttömet.
A’ vész elöl betértünk tűzhelyedhez,
’S asztalhoz ülvén, gondos nőd nekünk 
Ételt, italt bő kézzel juttatott.
Midőn a’ zúgó vész lecsil apuit 
’S zárt ablakod jó légnek megnyitód:
A’ ház előtt felnyúló büszke hars 
Dús illatával tölté a’ szobát be. —
Eljött a’ sánta szomszéd alkonyaikor,
Kit mi szerettünk sok tréfáiért,
És kész örömmel üdvezeltük öt.
Kívüle ollykor jöttek többen is.
Hogy megfdelj a’ ház becsületének; -  -
Te jó boroddal nem késtél soha 
így folytak és nem másként napjaink,
’S bizony nehéz volt egymástól szakadnunk.
Sírtál ’s az étel sem kellett soká! —
Most hű körödtől távol élek én,
Pezsgő világnak szünetlen zajában.
És kedvez a’ sors több felöl nekem.
De a szerencse közt is boldogít 
Emlékezetben bírnom egy helyet,
Hol még az ó-kor bölcs szokásait 
Nem forgató fel változó csere;
Hol a’ csalárdság és képmutatás 
Nem hányja minden lépten tő re it;
Hol a’ természet egyszerű fia 
Késő időkre nyújtja életét,
’S csöndes halállal tér a’ föld ölébe.

I acholt Sándor.

15
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Ó R -  F  I U.

Csípős az éj — künn a’ huszár 
Búsan lép fel ’s alá:9

0 az, ki a’ gyöngyéletet 
Fennen magasztala!

Nyomán ropog, sivít a’ hó, 
Fs a’ legény sóhajt, 

Gondolkodik: tíz éve hogy 
Mikor telik be majd

Kancsók között nem fúlt a’ szél 
Az átkozott tanyán,

Hol kedve gyűlt csillámruhák 
És fürge mén után.

Lelkében visszavándorol 
Kedvelt övéihez —

,,Ha megkerülök, Erzsiből
Beli szép menyecske lesz!“

Többé nem olly kemény a’ szél, 
Hogy megbusítaná — 

Fagyos bajszát simítja meg 
’S vigan lejt fel ’s a lá !

V idor E m il.



A' F A L U  Ö R D Ö G E .

EREDETI BESZÉLY 

NAGY IGNÁCZTÓL.

Magyarország tekintetes nemes megyéinek egyikében igen takaros magyar 
falut van szerencsénk ismerni, mellynek nevét elfeledtük, ’s mellyet annál 
fogva, jobb név hiányában, Kókánynak fogunk nevezni. Némi ismertető jelül 
csak annyit mondhatunk még, hogy Kókány meglehetős nagyságú folyam mel
lett fekszik, mellynek nevét az irigy sors keze szinte letörlé emlékezetünk 
táblájáról, ’s hogy az utas félórányi távolból is megérzi a’ pörnye bűzét, mi
dőn Kókányboz közelit. Mi a’ helység belső elrendezését illeti, arról igen ke
veset, de annál dicséretesebbet mondhatunk. Az utczán ártatlan gyermekek 
játszadoznak a’pörnyében és szemétdombokon,’s bajuszt föstögetnek egymás
nak, melly kedélyes mulatságuk akaratlanul is az annyira kedves Griseldisre 
emlékezteti az embert, ki szenes pofácskáit olly kimondhatatlanul szendén bá
muld a’ csevegő csermely tiszta tükrében. Oh, falusi szent ’s egyszerű ártat
lanság , milly szivrehatók a’ te mulatságaid, miknek a’ fiatal növendékség ör
vendj Azonban nemcsak a* gyermekek ártatlanságát kell csudálnunk, hanem 
még inkább a’ felnőttekét; mert ime, az egész faluban még csak nyomát sem 
láthatni sövénynek, vagy kapunak, miből méltán következtethetni, hogy a’ bo
kányiak még csak nevéről sem ismerik a’ lopás gyalázatos mesterségét. Van
nak ugyan némelly lépkóros népjavitók és gáncsoskodók, kik azt mondják, 
mikép a’ bokányiak azért nem használnak kerítéseket és kapukat, mivel jól tud
ják, hogy illy elövigyázat által csak még inkább ingerlenék enyves kezii szom
szédaik kíváncsiságát; de mi ezt rágalomnak tartjuk; mert a’ falusi ártatlan 
egyszerűség nem kívánja a’ másét, hanem szerényen elégszik meg azzal, mit 
neki a’ jótékony sors és adakozó természet rendelt. Bizonyítja ezen állításun
kat azon szép körülmény is, mellyhez képest a’ kókányiak soha nem trágyáz
zák földeiket, soha nem pusztítják a’ hernyókat, soha nem öntözik vélemé
nyeiket, és soha nem javítják utaikat; mert ők ártatlan szendeséggel bíznak 
az örök gondviselésben, melly még az égi madarakat is táplálja, és a’ mezei

15*
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liliomokat is ruházza , következéskép rólok, mint sokkal nemesb lényekről, 
szinte nem fog megfeledkezni. A’ ki pedig illy buzgó áhítattal bízik a’ jóté
kony gondviselésben, az bizonyára nem fog vétkes vágyakat táplálni keblében 
mások vagyona iránt. A’ falu közepén szokás szerint templom áll, előtte pedig 
haranglábak emelkednek, mik közt két kolomp függ, mellyek egyikét öreg 
harangnak szereti nevezni a'lakosság. A’templom külseje igen szerény ugyan, 
de annál magasztasb az áhitat, melly falai közül vasárnaponként a’ magasba 
emelkedik. A’ templom körül négy szögletház vonja leginkább magára az 
utas figyelmét; az egyik zsindelylyel van födve, ’s előtte derest szemlélhetni: 
ez tehát a’ földes ur háza. A’másik zsupszalmával van födve, ’s .egyik ablakának 
belső párkánydeszkáján néhány kapcsos könyv látható; ez minden esetre a’lel
kész egyszerű hajléka. A’ harmadiknak födelét csak gyom és mohos törmelék 
képezi, ’s előtte két kaloda kínálkozik kellemes időtöltésül a’ falusi lakosságnak ; 
kell-e mondanunk, hogy ez a’ falu háza? Végre, a’ negyediket szeretnök 
ugyan háznak nevezni, de az igazság érdekében illy vakmerőségre nem mer
jük fejünket vetni; mert ennek tetejét rég elhordotta már a’ vihar, ’s belsejét 
csak az ágakból font, és agyaggal betapasztott nyomom födélzet törekszik az 
idő viszontagságai ellen némileg oltalmazni. A’ ház ablaka papírral és hólyag
gal van beragasztva, ’s igy nem tekinthetünk belsejébe; de ha az utczán mu
latozó gyermekekre figyelünk, úgy azonnal kitalálhatjuk, hogy ezen kunyhó 
— a’ falu iskolája; mert a’ nagyobb fiúk szörnyen irtóznak közelébe jöni.

Elvégezvén a’ fönebbiekkel a’ kókányi nevezetességek történetim leírá
sát, lépjünk a’ falu egyik igénytelen kunyhójába, hogy a’ lakosokkal is némi 
kis ismeretségbe juthassunk. Válaszszuk e’ házikót, mellynek egy kéménye, 
rajta egy gólya fészke, egy ablaka ’s egy ajtaja van; ezen választást pedig 
azért tesszük, mert mi nagyon szeretjük az egységet, mellyre nekünk ma
gyaroknak olly kitűnő szükségünk van!

E’ házikó füstös ajtajának közepe meg van fúrva,’s az ez által okozott kis 
nyílásból ujjnyi vastagságú kötél csüng. Ha e’ kötelet meghúzzuk, úgy az 
ajtó belső részén levő fazávár fölemelkedik, és az ajtó megnyílik. íme, milly 
egyszerű és mégis jeles találmány ez ! Bizony szép mütani elvek uralkodnak 
a’ kókányiak közt! Ezen kötelet este behúzza a’ lakos a’ nyíláson, és olly jól 
el van zárva, mintha három franczia lakat függne ajtaján.

A’ szűk konyhában nem igen különböztethetni meg a’ tárgyakat, jobb 
lesz tehát egyenesen a’ szobába lépnünk. Ah, már ebben csakugyan van mit 
látnunk! Először is a’búbos kemencze tűnik szemünkbe,mellynek teteje meg
lehetősen tömpe, hogy csuprokat ’s egyéb eszközöket lehessen rárakni, sőt 
meglehet, hogy néha méglángost vagy lepényt is melegitnek rajta. A’ kemen
cze előtt tyukketrecz áll, rajta pedig, félig elnyűtt szűrön, borzasfejü legényke 
hever, még pedig olly pőrén, hogy nélkülözhetlen öltözetét le sem merészel
jük írni. Lábainál nagy kandúr duplái, ’s előtte száraz asszonyi alak dorombol, 
azaz zsémbeskedik, és nagyon félünk, hogy a’seprőt, mellyel a’ szoba agyag
gal simított padlózatát kotorgatja, kellemetlen érintésbe akarja hozni a’ le
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gényke hátával. A’ Talon nem látunk ugyan drága képeket, de mégis néhány 
csuprot, egy fejszét’s tarisznyát veszünk észre, melly eszközök nem o llv szé
pek ugyan, mint a’ drága olaj festvén yek, de legalább hasznosak.

De ugyan miért fekszik a’ suhancz, és miért haragszik a’száraz asszonyt 
alak?

Hallgassunk szavaikra és azonnal mindent tudni fogunk. Az asszony ég- 
felé emeli jobb kezét, és kimondhatlanul keserű hangon szól:

,Peli!4
A’ suhancz igen nyugodtan hallatja e’kérdező szókat:
„Mi baj, édes szülém ?“
,Oh, bár soha ne szültelek volna!‘
„Hát ennek is én vagyok oka?“
,Hallgass, istentelen!1 
„Szívesen.“
,Azt tudom, te naplopó, hogy örömest hallgatsz, csak henyélni hagy

jalak.4
„Hát mit csináljak?“
,Menj napszámba.4 
„Én?“
,Hát ki más?4
„Hiszen az egész falu kinevetne, ha egyetlen fiulélemre napszámosnak 

állanék.44
,Miért nem mentél apád helyett robotra?4 
„Mert nem engem hajtott ki a’ hajdú.44
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,Igen, mert apád szeret, te henyélő, és mindég kiméi, pedig ö kigyelme 
nagyon gyönge már; de te rósz fiú vagy, nem akarod szülőidet kímélni, ’s 
még nekem sem akarsz itthon a’ ház körül segíteni, ámbár jól tudod, hogy a’ 
köszvény miatt alig járhatok.4

„Lássa, édes szülém, most már nekem is szólanom kell. Én földünket 
felszántottam és bevetettem; ezzel vége az őszi munkának. Ha a’ kaszálás 
ideje beáll, akkor ismét ember leszek a’ gáton; de én nem tudok másnak dol
gozni, ez természetemmel ellenkezik. Aztán, ki fogad itt napszámost? A’ 
zsidó-korcsmáros, meg a’ görög boltos; és én szolgáljam ezeket, én, magyar 
létemre ? Tudja-e, édes szülém, hogy a’ magyarok vérökkel szerzették ezt 
az országot, ’s mégis én szolgáljam a’ zsellér-zsidót, vagy görögöt?44

,Hiszen megfizeti munkádat.4
„Nem szorultam pénzére, van még kenyerünk, hála istennek !44
,Csak látszik, hogy soha nem akartál tanulni, mert különben nem beszél

nél illy tudatlanul.4
„Nem vagyok én tudatlan, jó szülém, mert a’ furulyázásban hét várme

gyében is ritkítom páromat.44
,De hát nekem miért nem segítesz a’ ház körül?4
„Nem férfi kezébe való a’ seprő, jó szülém; aztán, hányszor mondottam 

már, hogy engedjék feleségül vennem Örzsikét; majd elvégezne az mindent 
a’ ház körül.44

,Hiszen annak, vak anyján kívül, még csak egyetlen árva tyúkja sincs. 
Arról ne is szólj.4

„Hátha volna vagy ötven forintocskája?44
,Ugyan hol venné ?4
„De hátha volna?44
,Már akkor csak elfogadnám menyemnek, mert hiszen különben jó leány

az árva.4
„Jól van, el ne feledje ám szavát, édes szülém!44
E’ szók után fölugrott fekhelyéről Peti, szűrét nyakába kanyaritá, furu

lyáját kezébe vévé, és a’ szobát elhagyá, ’s lépéseit egyenesen azon ház felé 
irányozá, mellyröl mondottuk, hogy a’ falu iskolája volt.

Mig Peti odaér, addig néhány szóval megismertethetjük Örzsikét, melly 
alkalommal egyszersmind Kókány hatalmas uráról szinte meg kell majd emlé
keznünk. Örzsikének atyja, még élt, iskolamester volt a’ faluban, következés
kép igen természetes, hogy világtalan özvegye és egyetlen leánya csak kol
dusbotot öröklöttek tőle. Örzsike azonban szorgalmas volt, ’s két keze mun
kájával mindeddig el tudta édes anyját tartani, ’s a’ nélkülözhellen eledelben ö 
maga sem szenvede hiányt. Sok önmegtagadásába került ugyan neki a' folyto
nos fárasztó munka; de egyetlen pillantás szerencsétlen anyjának elégült ar
czára azonnal ismét fölbátoritá öt. Bátorságra pedig igen nagy szüksége vala 
helyzetében; mert Örzsike nemcsak szorgalmas, hanem egyszersmind szép
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leány volt, ’s midőn a’ hajadon szegény és szép, 's e’ fölött még csak tizenhat 
éves, akkor gyakran igen komoly veszélyekkel kénytelen küzdeni.

Kókány helységének egyetlen és törvényes ura Kókányi Farkasnak ne- 
vezteték. A’ Kókányi család igen régi és hires volt hazánkban, ’s tagjai min
den nevezetesb gyűlésen jelenvoltak, hol rendesen igen súlyos okokkal küz
döttek az ellenkező véleménynek ellen, minek az lett örvendetes és a’ csa
ládra nézve rendkívül díszes eredménye, hogy ,,az agyonütötték“ kimenta’ 
divatból, ’s helyére e’ pompás kifejezés lépett: „agyon kókányozták,“ mikép azt 
hazánk több részében máig is hallhatni, ámbár az utolsó Kókányi ur már ré
gen örök dicsőséggel cserélte föl e’ földi múlandóságot.

Ezen Kókányi Farkas ur, azon időben, mellyröl szólunk, mintegy ötvenöt 
éves volt. Szive tehát majd egészen megkérgesiilt már, ’s csak egyetlen nyi- 
láska volt még rajta, mellyen az asszonyi szépség sugárai behathattak, ámde 
ezek is annyira megtöretve, hogy jótékony ’s jellemnemesitő hatás helyett 
csak szenvedélyes pusztítást gyakoroltak. Farkas ur már urfi korában azzá 
készült, mivé emelkedő korában lett. Yad volt ugyanis, mint az alföldi síkon 
neveltetett szilaj tulok; mert születésekor anyját elveszté, ’s bárdolatlan apjá
tól undok szitkoknál egyebet nem kapott, atyai tanács helyett pedig csak kor
bácsban részesült. Utóbb lakott ugyan néhány évig olly városban, hol iskolába 
járhatott volna; de ö minden dicsőségét csak tivornyázásban ’s verekedésben 
leié; utóbb pedig olly gyönyörükbe ölé magát, mellyek testét ’s lelkét elbé- 
niták, és érzéketlenné tevék öt minden nemesb fölhevülés iránt. Illy viszo
nyok közt érte el nagykorúságát, ’s atyjának csak hamar bekövetkezett halála 
után ősi jószágának független ura lett.

Gonosz szenvedélyeit az idő nem fogyasztá, hanem félelmesen érleié. A’ 
közel vidéken gyorsan találkoztak hozzá méltó barátai, kikkel legszilajabb 
kicsapongásokban tölté életét, ’s valódi bakójává vált alattvalóinak. Munkára 
törvények ellenére is kényszerité őket; vetéseiket legázoltatá, midőn a’ va
dászat örömeit élvezé; leányaikat és feleségeiket tilos gerjedelmekkel iildözé, 
’s az ellenkezőkön legirtózatosb zsarolásokat vitt véghez.

’S nem tudák e’ bajt orvosiam alattvalói? Nem. Eleinte megkisérték 
ugyan a’ panaszt, de uroknak annyi rokona és barátja volt, hogy mint bujto- 
gatók bűnhődtek azok, kik emberi jogaik megsértéséért elégtételt merészlet
tek követelni. Azonban, annyira legalább mégis megboszulák magokat, hogy 
Kókányi Farkas ur rövid idő múlva az egész vidéken a’ falu ördögének ne- 
vezteték.

’S ez volt azon ember, kitől Örzsikének rettegni kelle. Kókányi ur izzó 
lángokat táplált roncsolt keblében a’ szép ártatlan hajadon iránt, ’s atyja ha
lála után is meghagyá öt a’ nyomora iskolai épületben, melly böcsületes ólnak 
is alig illett volna be; de a’ szerencsétlen Orzsikére nézve mégis rendkívüli 
jótétemény vala, mert különben nem lett volna magát világtalan any,iíví51 1,01 
meghúznia. Ez okból tehát el is titkoló anyja előtt az uraság pirító í
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és buzgón fohászkodék istenéhez, hogy ne vigye öt kisértetbe és szabadítsa 
meg a’ gonosztól.

A’ lakáson kivid minden más jótéteményt ördögi következetességgel vont 
meg tőle Kókányi, mert azt hivé, hogy a’ nyomor képesebb lesz megtörni a’ 
hajadon büszkeségét, mikép ö a’legszebb szűzi erényt szidalmazó, mint a’bőség 
’s gondtalan élet. Számolásában mindazálfal csalatkozott, mert Örzsike hatá
lyosan daczolt csábjaival, mit részint jámbor szülőitől nyert neveltetésének, 
részint pedig azon első ’s ellenállhatlan szerelemnek köszönhete, mit fiatal, 
tiszta keblében Peti gerjesztett.

Ne csodálja senki, hogy a’ magasztos érzelem a’ nyomor hajlékában is 
meg tud honosulni; mert azon szent érzelmek közt, mikkel közelebb emelé 
magához az embert a’ mindenható, épen a’ szerelem az, melly márványpalotá
ban’s egyszerű szalmafödél alatt egyenlőn osztja üdveit és szenvedéseit a’ha
landóknak. Örzsike az éjszakák nagyobb részét fonással tölté, ’s guzsalyához 
nem kelle vizes csuprot kötnie, mert könyüi többnyire olly bőven pörgének 
szorgalmas ujjaira, hogy kendere nem szorult más nedvesítésre. Illyenkor 
Peti rendesen bús hangokat csalt ki furugljájából a’ kert végén, ’s Örzsike 
érzé, hogy könyüi, habár sűrűbben folynak is , mégsem olly keserűek többé, 
mint azelőtt, mert a’ zene legegyszerűbb alakjában is nagy befolyást gyakorol 
a’ lélekre, még pedig annál maradandóbbat, minél tisztább a’ lélek annak el
fogadására. Elég legyen ezek után még annyit mondanunk, hogy e’néma lelki 
viszony Örzsike és Peti közt utóbb forró szerelemmé változott, melly eleinte 
pillantásokban, végre pedig szókban is világosan nyilatkozott.

A’ mi Peti jellemét illeti, azt koránsem szabad rosznak tartanunk, ámbár 
eleinte, mint meglehetősen henye ficzkóval ismerkedtünk meg vele. 0  tetőtől 
talpig derék ’s mesterkéltlen fia volt a’ természetnek, bátor ésjószivü; de 
apja, mint egyetlen fiát, kissé kímélte és elkényeztető öt; minek következté
ben néha akaratos és önfejű volt. Egyéb hiba nem bélyegző öt, ’s ezt kön
nyen megbocsáthatni neki.] •—

De halljuk most már, hogy mit akar közleni Örzsikével; mert az alatt, mig 
a’ fönebbieket elmondottuk, csakugyan oda érkezhetett.

Valóban, már az ablaknál beszélget Örzsikével; halljuk szavait:
,Ugyvan bizony, Örzsike, megalkudtam a’korcsmárossal. Mózes gazdától 

hatvan forintot kapok egy esztendőre, ’s holnaphoz esztendőre ollyan lako
dalmat ünnepelünk, hogy az egész vidéken ollyan híre lesz, mint a’ tatár
járásnak.4

„Hej, Peti, nem merek én még örülni! Nem olly bölcsőben ringattak en
gem, hogy illy könnyen jussak a’ szerencsének bírásához.“

,Ne búsulj,rózsám, megsegít az isten! Minden hónapban tiszleleles uram
hoz viszem béremet, ’s mire az esztendő lejár, együtt lesz a’ sok pénz.4

„Hátha idő előtt elbocsát a’ korcsmáros?44
,Attól ne félj, angyalom; én csak kocsisnak szegődtem ugyan hozzá, de
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mindenese leszek, ’s békével tűröm, ha fát vág is rajiam. Egy esztendő nem 
a’ világ, azután majd vígan élünk, és könnyen feledjük a’ korábbi szenvedést/ 

„^aj, istenem 1“
,Mi bajod, Örzsike?4 
, ,Semmi.“
,Hiszen fillyan halvány lettél, mint a’ meszelt faL4 *
„Megijedtem.“
,Mitől?4
,,A’ tekintetes ur olly mérgesen hunyorított erre ablakából.“
,A’ falu ördöge ?4
„Az istenért, ne beszélj olly hangosan, mert a’ gonosz lélek fülébe viszi 

szavaidat.“
,De ugyan mért rettegsz tőle annyira?4 
„Mert rósz ember.“
,Jó ember ne féljen a’ rosztól, mig isten él és uralkodik a’ magosban. 

Vagy ohó, csak most jut eszembe, bizonyosan rád merészelte pislogó szemeit 
emelni.4

„Tehát tudod már?44
,Kitaláltam? Na, megállj, ördög, innen csakugyan kifüstöllek, ha maga a’ 

sátán szorult is oldalbordáid alá!4
„Az istenért, mit akarsz cselekedni? Jaj, a' tekintetes ur becsapta abla

kát, most bizonyosan ide jő.44
,Tehát talán volt is már nálad?4
„Volt, ’s azért láttál engem olly gyakran sírni.4*
,Gyalázatos vén ördög!4
„Menj, Peti, menj, az istenért, hogy itt ne találjon.“
,Szembe szállók vele.4 
„Halálra fog bennünket üldözni.44 
,Majd elválik!4 
,,Oh, már közelit!“
,Egyenesen fogok vele szólani.4
„Az istenért, Peti, menj; vagy feledted, hogy épen tegnap érkeztek fa

lunkba a’ toborzók? Katonának fogat a’ tekintetes u r, ha megharagítod, ’s 
azután örökre el leszünk egymástól választva.44

,Igazad van, lelkem; megyek; de szemmel foglak tartani. Ne félj az ör
dögtől, mert éjjel nappal mint jó lelked fogok fölötted őrködni. A’ korcsma 
úgyis csak egy pár lépésnyire van innen, ’s két ugrással minden pillanatban 
nálad lehetek. Isten áldjon meg!4

Peti gyorsan a’ korcsmába távozott, ’s nem hallhatá már a’helyére érke
zeit földesur ezen szavait:

,Örzse, mit akart nálad ez a’ pimasz?4 
„Semmit, tekintetes uram.44
,Örzse, többször láttam már körülötted kóvályogni ezen gazcmbertj vi-
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gyász magadra! Ha még egyszer meglátom körülötted, bizony deresre fülel— 
tetem, téged pedig anyjostól kicsapatlak falumból. Na, ne sírj, kis galamb, ne 
sírj; szólj, mikor fogsz már engem szeretni?4

„Nem lehet, tekintetes uram.44
,Otromba beszéd! szeretném én látni, hogy mi nem lehet, mikor én aka

rom. Tudd meg, rósz leány, én meguntam már hosszas fejeskedésedet, ’s ha 
három nap múlva is nemmel válaszolsz, akkor nem foglak többé kérdezni, ha
nem majd tudom, hogy mit kell tennem; mert nem' akarom bevárni, hogy otrom
ba szerelembe keveredjél valami sült paraszttal. Tehát három nap múlva utol- 
szor foglak kérdezni.4

„Könyörüljön rajtam, szerencsétlen árván, tekintetes uram; én három 
esztendő múlva is könyörgeni fogok becsületemért, mert egyebem úgy sincs > 
a’ világon.44

,Annak árán egyetlen polturás malaczot se vehetsz, jó leány. Mondom, 
legyen eszed, szeress engem, ’s idővel azután férjhez adlak, a’ kihez kedved 
lesz. Minden legény örömest fog kapni a’ gazdag menyasszonyon.4

„Tekintetes uram, az istenért, ne szóljon többet, mert elfeledem, hogy 
kivel beszélek.44

,Jól van, megyek; három nap múlva más hangon fogsz felelni.4
„Soha!44
,Majd meglátjuk!4
Kókányiur távozott,’s Örzsike sírva fogott félbenszakasztott munkájához.

Másnap délután serényen sürgőit forgott Peti a’ csapszékben, ’s különö
sen nagy alázatossággal szolgált a’ korcsma előtt iddogáló három toborzónak,
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kiknek ketteje egy asztal gyanánt szolgáló felforditott hordó előtt tilt, inig aT 
harmadik kényelmesen dohányozhatott • közel hozzájok egy fölforditott lapos 
kádon. Az érintett asztal mellett ülök egyike könyvet forgatott, mellyböl bá
tor haditetteket olvasott, mikre sajátszerii mosolylyal hallgatott az öreg Péter 
gazda, Petink atyja, ki botjára támaszkodva, közel az asztalhoz, nehéz subája 
alatt görnyedezett. Peti épen töltött kancsókkal jött ki a’ csapszékböl, midőn 
azon toborzó, ki olvasott, igy szóla Péter gazdához :

,Hát mit szól kend ezen történethez? Öt hónap alatt, ’s egyetlen háború 
folytában, valóságos kapitány lett Zsák Ferkó közlegényből.4

„Csak azt mondom biz én, katona uram, hogy most nincsen háború, aztán 
meg, hogy nem minden ember lehet ám Zsák Ferkó, és hogy a’ csillagvizsgá
lók meg könyvcsinálók sokat fillentenek, mikor ráérnek/4

,Hát te, Peti, mit mondasz?— te is ollyan ostoba vagy, mint apád?4
„,Én csak azt mondom, — felele nyugodtan Peti — hogy kapitányságért 

sem adnám kis földemet és szeretőmet.444
„Jól teszed, fiam, maradj meg az ekeszarv mellett, ’s hagyd az uraknak 

a’ gyöngyéletet.44O
,Még büszke is ez a’ rongynégr
„Csak mégis jó ám azért ez a’ rongynép, vitézlő katona uram; mert majd 

fölkopnék kigyelmetek álla, ha mi nem gondoskodnánk arról, hogy mindennap 
jól lakhassanak.44

,Jól is teszitek, hogy érettünk dolgoztok, mert illik, hogy a’ szolga urá
ért izzadjon.4

,„Eh, katona uram, itt a’ bor, hagyja az ortájyozást másoknak, ’s ne ha
ragítsa meg apámat, mert majd nekem is hozá kellene szólanom, és utoljára 
csak baj kerekednék belőle.“ 4

,Szó a’ mi szó, Peti, te nekem tetszel; állj be katonának, és mindjárt 
harmincz forint üti meg markodat.4

,„Nein én.444
,Hátha negyven lenne belőle?4
,„Nem kell.4“
,De az ötvenért csak beállanál?4
,„Ötven forintért sokat megtennék ugyan, de — katonának százért sem 

csapok föl.4“
„Hiában fárasztja magát, katona uram, van az én fiamnak esze. Ha török 

vagy tatár ütne falunkra, akkor velem együtt emberül forgatná a’vasvillát vagy 
petrenczerudajj de azért csakugyan nem hagyja el jó szántából telkét, hogy 
egyik városból a’ másikba sétáljon dobszó után. Minden jót kívánok, katona 
uraim. Peti, vigyázz magadra, ne igyál sok bort, nehogy valamikép fejedre 
kuporodjék a’ csákó.44

,„Ne aggódjék, jó apám, majd résen tartom az eszeme_t, és inkább tiszta 
merő vizet iszom.“ 4
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E’ biztatás után Peti néhány lépésnyire kiséré távozó apját. Ezalatt az 
eddig beszélt katona kedvetlenül szóla társaihoz :

,Fölsültünk biz ezzel, czimborák, nem nyerjük el Kókányi úrtól a’ száz 
forintot.4

„Pedig úgy számoltam rá, mintha már zsebemben lett volna harmadrésze," 
— jegyző meg boszűsan a’ fölforditott kádon idő toborzó.

„ ,Kezdjünk el vcrsenygeni vele, és puhüsuk meg hátát,“4 — mondá, öklét 
rázva, a’ harmadik.

,De, bajtárs, nem ollyan ostoba ám ez a’ sült paraszt, minőnek látszik; 
majd meglátjátok, hogy inkább itt hagy bennünket a’ faképnél, hogysem vere
kedésre nyújtana alkalmat.4

„Ugyan miért kívánja tulajdonkép a’ tekintetes ur, hogy ez a’ pimasz ka
tonának álljon?44

,Nem tudom én, de nagy okának kell rá lenni, mert különben nem ajánlott 
volna nekünk elcsábításáért olly nagy jutalmat.4 —

A’ mit a’ toborzók nem tudnak, azt mi szerencsére megsúghatjuk minden
kinek, ki azt tudni kívánja. Kókányi ur keveset tanult ugyan életében, de an
nyiszor gyakorlá elméjét a’ roszban, hogy gonosz tervek kivitelében csak fö
lötte ritkán tévesztő el a’ legczélszerübb eszközöket, ’s illy esetekben olly 
éles elmii szokott rendesen lenni, hogy nemcsak a’ rostán, vagy szitán, hanem 
úgyszólván még a’ falon is keresztül látott.

így ezúttal is tisztán meggyözödék a’ felöl, hogy Orzsike Petit szereti, 
’s ebből azután azt következtető, hogy csak Petinek jfelenléte gátolja öt ocs- 
mány czélainak elérésében. Petit tehát minden áron el kelle útból takaritnia. 
De mikép ?... A’ toborzók soha nem érkezhettek volna jobb 's kedvezőbb időben 
a’ faluba, mint épen most; ezt tüstént átlátá Kókányi u r,’s első felkerülésében 
tüstént katonának akará fogatni Petit, mit könnyen ki is eszközölhetett volna; 
mert a’toborzó biztos régi ismerőse vala, ’s azon időben a’sorshúzást még nem 
léptető életbe a’törvény. Azonban, pillanatnyi gondolkozás után, azonnal átlátá, 
mikép az erőszakos elfogatással nemigen fogna czélt érni, legalább nem olly rö
vid idő alatt, mint ö ohajtá; mert ezen esetben szánakozás járulna majdÖrzsike 
szivében a’ szerelemhez, mibizonyosan még nagyobb ellenszegülésre lelkesitné 
öt. Ellenben, ha a’hajadon megtudná, hogy kedvese, kiért ö a’bőséget örömmel 
áldozá föl, ’s a’ legnagyobb nyomort és Ínséget is örömest túré, önkényt ka
tonának állott, úgy bizonyosan elkeseredés támadna keblében, melly könnyen 
boszúvá fajulhatna, ’s utóbb jobban mozdíthatná elő az öreg földes ur zabolát
lanvágyait, mint bár melly fényes Ígéretek, vagy csábitó ékesszólás. így okos- 
kodék Kókányi, ’s ezért Ígért olly tetemes jutalmat a’ toborzóknak, ha Petit 
önkénytes beállásra sikerülne birniok.

Azonban, mint láttuk, kivánata nem teljesült, ’s a' három nap elmúlt a’ 
nélkül, hogy Peti fölcsapott, vagy Örzsike engedékenyebbé változott volna; 
Kókányi tehát ismét előbbi tervéhez tért vissza.

A’harmadik nap estéje köddel köszöntébe,’s Kókányi ur örvendc, hogy az
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idő is szövetkezett vele szándékának könnyebb elérésére. Ablakából gondosan 
lesé Orzsike ablakát; a’ pislogó mécsnek világa azonban sokáig kötve tartá szen
vedélyét,’s minden óranegyedben keményebb szitkokkal átkozá az árva leányka 
buzgó szorgalmát, melly miatt undok szándéka végrehajtását pillanatról pilla
natra tovább kelle hallasztania. Végre éjfélt hirdete a’virasztó kürtje, ’s mint
egy negyed mulvakialudt az átelleni lámpa világa, és az éji csöndet csak egyes 
halk ebcsaholás szakasztá meg. Kókányi ereiben gyorsabban kezde a’ vér ke
ringeni, ’s tüstént útnak indult, azon szilárd határozattal, hogy, kerüljön bár 
mibe, czélját ezúttal csakugyan el fogja érni.

Kezébe réz-csákányt ragadván, azonnal kiindult házából; mégpedig egye
dül, mert nem volt embere, kiben bizhatni vélt volna, mikép azt rendesen ta
pasztalhatni olly embereknél, kik finden idegen jogot lábbal taposnak és csu
pán saját érdekeiknek bálványoznak. Nyomoru, de egyszersmind érdemlett 
sorsa ez azoknak, kik eleven átok gyanánt élnek embertársaik ellenében!

A’ sürü köd miatt csaknem tapogatózva kelle előrehaladnia, de az aka
dály még nagyobb mértékben hevité föl szenvedélyes ingerültségét, ’s czélját 
a’ sötétség daczára sem téveszté el. Elörenyujtott kezei az iskolaház korhadt 
ajtajába ütköztek, mellyet, erős csákánya nyelével, gyermekjáték leende kife— 
szitnie. Már épen e’munkához akara kezdeni, midőn lábai elöl rögtön fölugrék 
valaki, ’s két emberi kéz aczélpántok gyanánt fogá körül torkát.

Kókányi ur elrémült, ’s csak ez egyetlen szót birá ajkain kiszorítani :
,Gazember !‘
„Mit keres itt a’ tekintetes ur ?“
Valamint a’ kérdező megismeréKókányi hangját, úgy ez is tüstént meg- 

gyözödék, hogy Petinek kezei szoritják torkát.
,Bocsáss el, pimasz!4— lihegé a’ földesül*, kissé könnyülni érezvén 

torkát.
„Mindjárt, tekintetes uram.44
E’ szók után Peti elhocsátá ugyan foglyának nyakát, de ugyanazon pilla

natban óriási erővel ragadá meg karjait, a’ csákányt kisodrá kezéből ’s mesz- 
S 7 .c  elröpité, azután pedig ingerült, de mégis meglehetősen alázatos han
gon szóla.

„Haza kisérjem tekintetes uramat?44
,Takarodjál pokolba, gazember.4
„Itt kell maradnom.44
,Mondom, lódulj.4
„Nem.44
, Megcsapatlak.4
„Nem bánom.44
,Mi dolgod van itt.4
„A’ paradicsom ajtaját őrzöm, hogy az ördög be ne juthasson !44
,Hah, gazember!4
„Méllóztassék haza sétálni.44
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,Mi gondod van neked ezen házra?4
,,Ezen házban málkám lakik, ’s én küszöbét őrzöm éjjelenként, mert 

olly szegény az árva, hogy még kutyát sem tarthat, melly öt tolvajok ellen 
oltalmazná.“

,Mátkád?4
„Igen.“
.Peti, haragudnom kellene ugyan, de én jó ember vagyok és szerelem 

jobbágyaimat.4
„ürzsikét is?“
,Hallgass, és figyelj ajánlatomra Menj most haza, és bizd rám itt az 

őrködést.4
„Soha.44
,A’ legszebb egész telekkel ajándékozlak meg, és két hónap múlva dúsan 

tartom ki menyekzödet Örzsikével.4
,,Illy rút ajánlatot csak a’ falu Ördöge tehet.44
,Hah, gazember, szavaid életedbe kerülhetnek.4
„Majd elválik! De ne feledje, tekintetes ur, hogy most én vagyok az 

erősebb.44
,Még fenyegetni merészelsz ?4
„Csak oltalmazni akarom magamat és mátkámat.44
,Bocsáss el.4
„Esküdjék meg előbb, tekintetes uram, hogy nem fogja mátkámat többé 

háborgatni.“
,Szemtelen paraszt, ismétlem, bocsáss el, különben...4
„Tehát méltóztassék legalább megígérni, hogy nem lesz hántásom.“
.ígérem.4
„Böcsiiletére?44
,Uri böcsiiletemre.4
„Tehát boldog jó éjszakát kívánok tekintetes uramnak !“
Alig érzé kezeit szabadon Kókányi, ’s dühtől tajtékozva házába rohant, 

és az egész éjeit álmatlanul tölté, terveket forralva, gaz szándéka akadályoz
tatásának lehető legérzékenyebb megboszulására. Hogy adott szavát nem volt 
szándéka megtartani, azt jellemének eddigi ismertetéséből mindenki könnyen 
következtetheti.

Reggeli kilencz órakor tartalmas reggeli mellől kelt föl a’ toborzó-biz- 
tossal Kókányi ur, és boszúterve kész vala, mellyet annyira égett minélelöbb 
végrehajthatni, hogy még korlátlan szenvedélye sürgetéseinek is pillanatnyi 
hallgatást birt parancsolni.

Hajdúi által azonnal elhozatá Petit. Ö maga pipázva ült háza nyílt torná- 
czában, ’s kényelmesen nyújtózott karszékében, mintha jó ég tudja, milly ke
gyes tettek véghezvitelére készülne. Annyira nem is érdemesité a" szegény 
paraszt-legényt, hogy vele bűnét tudatta volna; hanem minden előszó nélkü
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azonnal deresre nyujtóztatá öt, ’s hajdújának megparancsold, hogy olvasatlan 
huszonötöt vágjon rajta. A’hajdú azonnal megkezdő működését, ’s a’ toborzó- 
biztos a’ deres alsó végénél állapodott meg, látni akarván, hogy jó kemény 
katona fog-e válni a’ szerencsétlen legényből, ’s e’ tekintetben megnyugtató 
tudomást szerezhete magának, mert a’ szerencsétlen áldozat keservesen szo- 
ritá össze fogait és mélyen hallgatott.

Ne higyje azonban senki, hogy makacsság,vagy a’ büntetés e’ gyalázatos 
nemének megszokása zárá le ajkait, mert öillyesmiben még eddig nem része
sült. Szégyen volt azon érzés, melly öt elnémitá, ’s ezáltal egyszersmind kí
mélni akará közellakó kedvesét, kiben jajgatása bizonyosan legszilajabb fáj
dalmakat fogott volna ébreszteni. Meg vagyunk győződve, hogy e’ sajátszerü, 
de minden esetre nemes érzést tanúsító gyöngédsége következtében halálra 
hagyta volna magát botoztatni Peti, a’ nélkül, hogy egyetlen szót bocsátna ki 
ajkain, iszonyú fájdalmainak kifejezésére.

Ennyire azonban nem jutott a’dolog, mert a’ hajdú karja lankadni kezde, 
's a’ biztos aggályosán tekinte a’ falu ördögére, ki még néhány füstfelhöt bo- 
csátván pipájából, végre kemény hangon szóla :

,Elég! — Pimasz, most már tudhatod, hogy mikép kelljen máskor uraddal 
bánnod, ha vele véletlenül találkozol.4

Peti nagyot sohajta, szemeiből véres kényüket törle, és elfojtott hangon 
viszonzá :

„ügy segéljen, tudom!44
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,Értelek, föllázadt paraszt, de keresztüljárok eszeden. Biztos ur!4
,„Méltóztassék !“ ‘
,Ezen legény olly javithatlan naplopó, hogy kénytelen vagyok öt katoná

nak adni.‘
„Engem, katonának?!“
,Hallgass! Hanem mondom, biztos ur, a’ botot ugyancsak nem kell ám 

ezen gazember körül kímélni, mert különben a’fél ezredet is rendre fojfogatja.4
,„Majd segítünk mi azon !“ ‘
,Legjobb lesz öt mielőbb fölakasztani.4
,,,Az is megtörténhetik.4“
,Gondosan őriztesse öt, biztos ur, mert még rám gyújtja falumat.4
,„Lesz rá gondom !4“
Kókányi ur egész nyugalommal veregelé ki pipájából a’hamut, ’s a’hajdú 

hátraköté Peti kezeit, és a’ kötél végét markára csavarván, a’ biztos kísére
tében a’ faluházhoz vezeté, hol a’ toborzók tanyáztak, ’s hol a’ szerencsétlen 
szerető azonnal bezáratott, miután még e’ szókat mondá a’ hajdúnak :

,Mondja meg, kigyelmed a’tekintetes urnák, emlékezzék szavaimra : úgy 
megveri öt még az igaz isten, hogy mind a’ két kezét örökre rajta feledj/

E’ zsarnoki tettnek csakhamar hire terjedt a’ faluban, ’s ezer átok röpült 
égbe az ördög ellen, ki illy gyalázatosán élt vissza azon hatalommal, melly öt 
embertársai fölött úrrá emelé, ’s melly fönséges adományt kegyességgel 
kellett volna meghálálnia; az elégiiletlenség azonban természetesen csak 
titkon nyilatkozott, és az utczán mindenütt olly alázattal süvegelék Kókányi 
urat a’ boldogtalan jobbágyok, mintha épen egész évi úrbéri tartozásukat 
engedte volna el nekik.

Csak két ember merészle hatályosan emelni szót Peti mellett: Örzsike 
és Péter gazda. A’ hajadon többet beszélt könyökkel, mint szókkal, ’s a’szív
nek e’beszédét nem olvasni, hanem látni és érezni kell. Kókányi ur keblének 
jeges kérgét azonban a' legszilajabb fájdalom és kétségbeesés tüzes könyüi 
sem valának képesek fölolvasztani; ö folyvást megmaradt korábbi hajthatlan 
makacssága mellett, ’s csak olly bérért Ígért kegyelmet Petinek, melly keser- 
vesb a’ halálnál, ’s mellyért Örzsike nem válthatá meg kedvesét, hanem két
ségbeesve távozék hajlékába, hol vak anyja lábaihoz borult, ’s öngyilkolásra 
kért tőle engedelmet.

,Előbb engem taszíts a’ folyóba, — szóla zokogva a’ szerencsétlen anya, 
— hogy éhhalállal ne kelljen küzdenem; azután, nem bánom, kövess engem, 
hogy ketten vádolhassuk be isten előtt kegyetlen üldözőnket!4

Örzsike csak forró könyökkel válaszolt, ’s iszonyú fájdalommal gyözödék 
meg, hogy nem szabad halálban enyhülést keresnie, ’s hogy ezentúl is küzdnie 
kell a’ nyomorral és kisértés szörnyeivel. Czifra szavakkal nem tudá kifejezni 
bánatát, ’s ez csak sűlyosbitá baját, mert a’ némaság mindenkor nagyobbitja 
a’ gyötrelmet.
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Péter gazda hatályosabban lépett föl Kókányi ur ellenében, ’s este felé 
harmadszor jelent meg előtte, egyszerű de annál súlyosb szókkal kérvén fia 
szabadon bocsáttatását. A’ falusi zsarnok végre elveszté türelmét, ’s szo
bájából az udvarra siete, de a’ könyörgő apa oda is követé öt, ’s kétség- 
beesetten szóla:

,Tekintetes uram, könyörüljön rajtunk.4
„Hallgass!“
,Én öreg ember vagyok már, erőm napról napra fogy, feleségemet 

köszvény kínozza; mi lesz belőlünk, ha egyetlen fiunkban utolsó istápunkat 
veszítjük el!4

„Hordd el magadat!“
,Tekintetes uram , hiszen az isten hatalmasabb , mint a’ tekintetes ur, és 

mégis irgalmas; ne zárja el szivét a’ kétségbeesett apa könyörgései előtt.4
„Kutyákkal maratlak el, ha nem hagysz békével. Dolgozzatok, a’ meddig 

lehet, ’s ha nem birtok, elég széles az országút, kolduljatok, mint más.“
,Tekintetes uram, ez már mégis sok !4
„Micsoda ?“
,Egyetlen fiamat veszik el tőlem, ez nem igazság; én panaszra megyek.4
„Ugyan hova ?“
,A’ tekintetes szolgabiró úrhoz ?4
„Komámhoz? Ha ha ha!“
,Szent isten, hát mit csináljak !4
„Látod, Péter, már csakugyan szánni kezdelek; mégis igaz az, hogy 

szemtelen koldusnak mindig tele van a’ táskája. Megmondom, mikép segít
hetsz magadon.“

,Oh, szóljon, tekintetes uram!4
„Látod, Péter, ellenem hiában mégysz panaszra, mert annyi az atyámfia 

a’ vármegyében,'hogy csak te bánod meg, ha ellenem fölszólalni merészlesz. 
Ezt már többször tapasztalták makacs jobbágyaim. De bármilly nagy legyen 
is hatalmam, mégsem gátolhatom fiad szabadon bocsáttatását, mihelyt anyja 
özvegységre jut. Én tehát azt tanácslom neked, jó Péter, hogy akaszd föl 
magadat még ma, ’s fiad tüstént haza mehet özvegyedhez. Nemde jó tanács? 
Ha ha ha!“

,Micsoda?!4
„Na, nem tetszik?44
,Azt kívánja a’ tekintetes ur?4
„Én nem kívánom, de ha igazán szereted fiadat, úgy könnyen felkötheted 

magadat érette. Lásd, Péter, ingyen adok kötelet, ha kell.44
,Szent isten, igy gúnyolja ki, tekintetes uram, a’ szerencsétlen apa 

fájdalmát !4
„Na, hozassak kötelet?44
,Utolsó szava ez tekintetes uramnak?4
„Utolsó.44

16
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,Ám fogadom a’mennybeli úristenre, hogy csakugyan ez lesz hát utolsó 
szód e’ földön, te pokolbeli ördög!4

E’ szók után a’ kút mellett heverő fejszét megragadd az öreg paraszt, 
’s egyetlen csapással állig hasitá a’ zsarnok fejét, maga pedig a’ kútba ugrott.

Peti szabadon bocsáttaték, ’s néhány hónap múlva Örzsikét oltárhoz 
vezeté. —

A’ falu ördögében az utolsó Kókányi halt meg. Adja isten, hogy hozzá 
hasonlókról soha ne szólhassanak hazánk krónikái! —

N E M Z E T I  S Z Í NHÁZ .

Szombaton február 17-kén adatott először V a c b o t t  Imrének egy u j , négy fel— 
vonásos vigjátéka illy czímmel: ,Farsangi iskola.‘ A’ négy szakasznak külön czímei: 
,Házi mulatság falun4, — ,Pesti bál4, — ,Két eladó leány4, — ,Le az álorczával4.
Mind a’ föczim, mind a’ szakaszok külön elnevezése eleve is eléggé h irde t i , mit kell
jen várnunk e’ darabban; ’s az valóban folytonos lánczolata farsangi bohóságoknak, 
tréfáknak, viszonyoknak, mellyek ügyesen egy cselekvénynyé szövődnek ’s mellyekeno 6 0
egy kitűzött irány szelleme leng keresztül.

De lássuk mindenek előtt a’ vígjáték tartalmát.
Sáspataky földesurnái, falusi jószágán, házi mulatság tar ta t ik ; de csakhamar ki

tűnik, mikép a' magasbra, fényesebb körökbe vágyó férfiúnak sehogy sincs ínyére ezea 
egyszerű módja a’ mulatozásnak ; az sem tetszik neki,  hogy Zarándy Béla aljegyző 
Veronka fogadott leányával olly ártatlan szerelmi viszonyban van, miszerint több, mint 
valószínű, hogy e" két fiatalból egy pár leend; —  mert neki sokkal magasabb kilá
tásai vannak, ö g ró fo t , bárót óhajt vejül. Mindezek lehetőségét előmozdítandó kije
lenti, hogy ö magasabb művelődés tekintetéből a’ farsangra Pestre viszi leányát,  ha 
szinte nője nem jőne is. A’ magyar érzelmű derék nő fájlalva hallja mindezt, végre 
reászánja magát,  hogy ö is elmegy Pestre, föltevén magában, hogy férjét e’ ferde 
tettéért meglakoltatja. Mit Sáspataky nem is hitt, Béla is elkíséri őket, mert mint tisz
teletbeli aljegyzőnek úgy sincs semmi dolga a’ megyénél. —  Sáspatakiné fölvett sze
repét következetesen játszani akarván, a’ bálra öltözött leányt, Veronkát, e 'nagyvárosi 
öltözékkel járó különféle kellemetlenségek békés eltűrésére oktatja; azonban a’ leány 
már is olly szép szabályokat tud a’ kaczérság dolgában, mellyeken az anya is elbámul. 
Sáspataky bolondul örül czifra leányának, de kellemetlenül lepetik meg, midőn belép 
Zarándy Béla, jelentvén, hogy ő is kapott jegyeta’ bálba, mit Sáspataky titokban minden
kép gátolni törekedett. De Veronka már ki van forgatva önmagából a’ divat mirigyhatalma 

v által, ’s nem szenvedi a’ szokott egyszerű megszólítást; nagysádnak akar szólhatni 
Béla által is, kit ö szinte nem többé Béla bácsinak, hanem elég nevetségesen ,önke- 
gyed‘nek nevez. A’ bálban Sáspatakyné egy fiatal emberrel, Valpó ügyvéddel, ta lálkoz- 
ván, megtanítja szerepére, mit játszania kell. Itt a’ legcomicusabb jelenetek fejlenek
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ki. Valpó élethalálra teszi a 'szépét Sáspatakynénak, sőt ennek férjét, mint a’ szép 
leány ismerősét, felszólítja, legyen szószólója, mert ö nagyon szereti ama gyönyörű 
leányt, t. i. Sáspatakynét, és pedig van oka hinni, hogy viszontszerettetik; a' férj 
nem meri ’s részint nem akarja felfödözni kilétét, többet remélvén kitudhatni; 's a’ 
mit lát, tapasztal, majd kétségbe e j t i ;  más részről Béla búsul Veronkáján, kinek min
dig egy gróf Flórián nevet bitorló kalandor udvarol. — Sáspataky és Zarándy Béla 
elszomorodván helyzetökön: arra a’ gondolatra jönek, hogy magokat megboszúlandók 
Béla ismét hajdani juratus-idejebeli kedvesének udvaroland , Sáspataky pedig ennek 
testvérét ostromlandja, mint házasulandó. Hogy könnyebben elbódithassa e’ leányt, 
bálban tánczolni is akar ve le , miért is Bélától leczkét vesz a’ keringöben, — 's e’ 
gyakorlatban meglepik őket Sáspatakiné és Veronka. Az ismét megjelenő Valpó és 
Flórián gróf mindkettőt megerősíti szándékában. Özvegy Kudriczné ’s ennek két le
ánya, Agnesz és Póli, ellenében kissé ügyetlenül viseli magát a’ nőtelenséget hazudó 
Sáspataky ; a’ két udvarló hódolata á’ két leánytól csak a’ mai bálestére fogadiatik el, 
mert mindkét leánynak van kedvese, és szerelemféltés által akarják ezeket határozot
tabb nyilatkozásra kényszeritni. — Verőnkét megszégyenítő a’ bálban a’ kalandor-gróf, 
táncz közben elesvén vele. Azonfelül egyéb szemtelensége miatt is panaszkodik a1 le
ány anyja előtt, ’s irtózik eddigi kábultságától. A’ Veronka ellen rágalmakat mondó 
álgrófot meghazudtolja Béla, és szemtelenségeért arczul csapja, mi párviadalt von maga 
után. Más oldalról Sáspataky szinte párbajra hívja Valpót, mint ki most is hitvese 
után ólálkodik. A gnesz , czélt érvén kedvesével, ki már határozottan nőül kérte őt, 
hajdani kedvesének Bélának levelet ad Veronka számára. E’ levélben felfödözi: mit 
beszél a’ vil^- Verőnkéről, ’s hogy Flórián egy alávaló gazember. Az orvosság hat; 
Veronka megbánja divatoskodását; kisül, hogy Valpó Sáspatakynénak testvére; Sás
pataky meg van szégyenitve bohó nagyravágyása miatt, és legvégül Veronka ismét 
Béla bácsinak szólítja Zarándyt.

E’ vázlatból láthatni, hogy az egészet vidor élénkség jellemzi, melly némelly he
lyeken szinte drasticus erővel hat. A’ szerkezet ügyes és könnyen folyó, egyszerű me
netű, *s az egészhez illő mellékjelenetekkel tarkított. Sáspataky (Szentpétery) és nője 
(Laborfalvi R.) jellemei következetes hűséggel rajzolvák. Egyéb jellemforgácsok, — 
a' mennyiben szabad illy kitételt használnom, t. i. jellemvázlati vonalokat értve, — az 
életből, mind a’ falusi valódi magyar, mind a’ divatszerü fővárosi életből híven merit-

O G
vék. Hogy ezek közt egykét vastagabb forgács is van, nem vehető vétkül, mert hiszen 
hatásra számított rajzokra többnyire kissé vastagabb színeket kell ömleszleni. Némelly 
kifejezésekre nézve ugyan nem ártana, ha kissé választékosabb, gyöngédebb volna 
szerző, mit átalán véve, egyéb színpadi műveiről is ellehet mondani, — de úgy hisz— 
szűk, erre nézve mindjobban fog ő simulni és simitatni maga a’ színpad által és szín
padhoz. Legélénkebb ’s legnagyobb erejű kétségtelenül a’ második felvonás. De a’ 
többiek is méltólag állanak e’ mellett. Feszült várakozást ugyan nem gerjeszt a’ cse- 
lekvény folyama, de mégis kedvvel várjuk a’ fejleményt. A’ mű mindenesetre eredeti 
vigjátékaink jobbjaihoz sorozandó, ’s úgy hisszük, szép jövőt ígérhet magának, mire a’ 
szépszámú közönség hangosan kijelentett tetszése is jogosítja. A’ darab másnap is- 
mételtetett. ?

16*
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P O Z S O N Y I  K A R C Z O L A T O K .

I.

Szerkesztő ur engedelmével egy uj rovatot kezdek meg lapjaiban, melly keveset
igér, és nem sokat ad; de mindenesetre ollyat, mi az Életképeknek jellemzéseidszol-
gáland. Óhajtanám hogy e’ rovat minden számban megjelenhetnék; azonban, igen jól o t

0  tudja ön, hogy kivált illy tollas féle emberek óhajtásai ritkán teljesülnek, nem úgyo
miut a’ pikkeseké, vagy helyesebben mondva — pénzeseké. Mi pozsonyiak jelszóul 
tűztük ki ugyan magunknak a’ ,,far moltota t -az eddigi „dolce far niente“  helyett, 
’s ezért azután időnkből és erőnkből ide is amoda is — jut, ha marad. így vagyok én 
kegyeddel, édes szerkesztő ur. Mióta lapjai önállólag megjelentek, legalább százszor 
akartam, ’s legalább tízszer hozzá is keztem, hogy valamit karczoljak előttem igen 
kedves lap ja i , ’s illetőleg nagyra becsült olvasói számára. De hiában! mondom, hogy 
mi igen sokat dolgozunk, de még többet akarunk, ’s igy az akarat nem ritkán csak 
akarat marad Végre megszégyenített valamelly tiszteletérdemlö hazafi vagy honleány, 
ki kegyed lapjaiban néhány érdekes pozsonyi levelet közlötl. A’ hon nemtöje áldja 
meg érte, ’s tegye állhatatossá kezdett munkálkodásában; mert ime máris megtermetté 
gyümölcsét az ö munkássága; engem megszégyenített, ’s együttmunká^sra buzdított. 
Valóban nehezen esett lelkemnek látni, ’s tapasztalni egyetemes journalistikánk me
zején, mikép az itt levő válogatottak közül olly kevesen találkoznak, kik országgyü- 

• lési életünk jeleneteiből a’ közfigyelemre méltókat, legyenek azok kedvesek vagy ked
vetlenek, megismertetnék. Hallottam sokszor sajtóviszonyaink ellen magánkörökben 's 
nyilvános téren panaszszavakat emelni; kérdezni szoktam ekkor magamtól: nem le -  
hetne-e azt cselekvöleg tágítani, ha mindnyájan becsületesen közremunkálnánk, azaz 
Írnánk, a’ mennyit tudunk, ’s nyomatnánk, a’ mennyit lehet. Archimedes azt mondta: 
mutassatok nekem egy szögpontot a’ légkörön kívül, ’s én kivetem sarkából a’ földet. 
Ezen férfi szörnyű nagy igazságot mondott; de mai napig kevesen értették meg öt. —  
No de, mondom, mi sokat dolgozunk, ’s igy nem csuda, ha keveset gondolkozunk, és 
épen e ’ miatt Angliában, Francziaországban, Amerikában, sőt Colchysban is kutatjuk, 
a’ mit anyaföldünk határain belől is könnyen megtalálhatnánk. Miután pedig a’ bizony
talanság tengerén fáradtig eveztünk, oda ülünk a’ kártya-asztalhoz — ’s ime, 
itt a’ pont, hol gondolkozni kezdünk. —

Egy kissé eltértem a’ dologtól; vagy tulajdonkép még nem is mondtam, mi do
logról akarok írni. Az olly eltérést ne tulajdonítsa vétekül szerkesztő u r ! Ez miben- 
nünk egy kis megrögzött szokás. Ki a’ patvar is kívánna mindjárt az ajtóval rohanni 

^  a’ szobába? Jobb a’ dolognak széles feneket keríteni; annál jobban megfér rajta a’ 
keskeny épület. —  Gondolom, én is eleget tettem ezen jó ősi szokásnak; ’s igy most 
már a' dologra megyek.
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Először is azt akarom tehát önnek megmagyarázni: mit értek én a' , ,karczo laf“ 
alatt. —  Kérem figyelmét! Nem mondok úja t ;  már elmondották előttem mások; de 
azért mégis el mondom én i s ; már ez nálunk ismét igy szokás Tehát karczolat-kar- 
czolat. Ha kegyed ezt nem érti:  sajnálom; de nem tehetek róla. Mi röviden szoktunk 
beszélni; egy vágással két fát döntünk le ; azt lássak az utódok, ha ültetnek e’ he
lyébe mást vagy nem ; elég az hozzá, mi megmutatjuk, hogy bennünk nem csak akarat 
van, de van erő is.

Még- egyre figyelmeztetem önt. Ne csudálkozzék, ha néha ellenkező állításokat 
lát karczolataimban. Mi megszoktuk a’ dolgokat minden oldalrul fontolni; azt pedig 
bölcsen tudja kegyed, hogy ha az ember két ellenkező pontból indul k i ,  — összeüt
közik. ’S most

Másodszor azt akarom kegyeddel’s tulajdonkép lapjainak olvasóival tudatni, hogy 
nekünk itt Pozsonyban színészetünk is volt. Miilyen, miilyen nem, legjobban tudja a’ ki 
nem látta; de azt csak mi, látogatók, tudhatjuk, hogy részvét nem nagy mutatkozott 
iránta , ugyannyira , hogy közelébb már pusztulófélben volt. A’ dolog azonban csu- 
dafordulatot vön. Volt egy hires tánczvigalom ; oppositioi bálnak nevezték; ez mint
egy 2 0 — 30 ezer forintba kerül t;  tehát ne higyje kegyed, hogy nincs pénz a’ hazá
ban, ’s ne pártolja a’ két garasos telekdijt! Van pénz, van; bizonysága ennek egy 
másik szép adat,  ‘s ez abból á l l ,  hogy a’ conservativ része a’ törvényhozásnak, bál 
helyett ugyanannyi, sőt talán már meghaladott pénzöszveget irt alá, — részint a’ szí
nészet föntartására; részint egy reál-iskolának Pesten leendő megalapítására; —  bi
zonysága ennek egy harmadik adat is , az t. i. hogy a’ bálozók magokat megpiritatni 
engedni nem akarván, szinte annyit akarnak aláírni egy kisdedovó-tanitókat képző in
tézet házépítésére, mint a’ mennyit elbáloztak. — Tehát még egyszer mondom, ne pár
tolja kegyed a’ telekdijt; én legalább nem pártolom. K.

D I V A T .

P e st , február 25. 1844,
KEDVES RÓZÁM!

Hamvazó szerda, kedves Rózám, koránsem hozta meg a’ reménylett csendet, 
mellyett annyi zaj és lárma után igényelheténk; ha beáll az e s t , szintúgy hallani az 
ide ’s tova robogó kocsik fülbóditó zörejét, mint farsangban ; csak azon különbség
gel,  hogy még sem tart éjfélig, 's a’ bálokról reggel 6 — 7 óra felé hazatérők által a’ 
csendes alvók fel nem háboritalnak. Mondják ezelőtt illy mulatságok nem éjfélkor, ha
nem 7 ,  legfelebb 8 órakor kezdöttek, ’s oily órában végződtek , mikor még kis ideje 
maradt az elfáradtaknak magokat álom által némileg enyhítni. Természetes, hogy 
ollyankor mellőzték a’ színházat, de a’ mi élvezetsovár korunk mindenütt kapkod az 
élvezet után, melly nem csak az időt, de az életet is rövidíti. A’ farsang utolsó napjai-
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ban alig Iehete megpihenni; minden este uj bál; ’s a’ tánczkedvelők javára valóban 
kívánatos is volt, hogy ezek az utolsó napok voltak. Miután vége most a’ farsangnak, 
az emlékezésben gyönyörködik az ember, szabad tért engedve a’ képzelődésnek, melly 
felújítja a’ szépen átélt órákat, álmokat fölelevenit, alakokat sző abból, a’ mi volt, a’ 
mi lehetne, ’s isteni idomokat ölt reájok. Mi k á r , hogy ezen alakok csak a’ képző 
szellemben élnek, hogy azokat soha sem létesíti az élet úgy, mint képzeltük, ’s hidd 
el, ez oka, hogy még nem találtunk eszközt fiatal vonzalmainknak halhatatlanitására; — 
vagy enyészenek, haljanak el bár az ifjúság óhajtásai, várakozásai, reményei, — csak 
a’ lélek — magasabb törekvések lelke győzedelmeskedjék e’ halál fe lett! De hová 
tévedek czélomtól? hisz csak azt akarám neked mondani, hogy öltözékek többé k e-  
vésbbé egyformák maradtak, ’s most jobb róluk nem is szólni, minthogy farsang múl
tával érdeköket veszték. Az estélyekről, mellyek tán a’ böjtben folytatólag tartatnak, 
eleve nincs mit mondani, hasonlag a’ tavaszi öltözékekről sem, minthogy még olly 
hideg van, hogy a’ hölgyek utczán és színházakban meleg köpenyek- és bekesekbe bur
kolóznak. Tulajdonkép csak azt akarám elmondani, hogy ez úttal épen nem tudok mit 
mondani, 's talán épen azt tapasztalod , hogy unalmad okozására nagyon is eleget 
mondtam. Engedj még csak rövid szóval bocsánatot kérnem épen ezen untatásért, ’s 
i s t e n  v e l e d !  E’ két szóban pontosul össze óhaja ’s reménye S a r o l t á d n a k .

U. I. A’ divatképen közlött öltözékek láthatók valának a’ király költségén adott 
bálban Párisban. Az egyik alaknak fejékecskéje Moriton után készül, bársonyruha 
violardcsipkézeltel van szegélyezve. A’ másiknak ruhája Brunei és Leymerin műhelyé

ből került.

P O Z S O N Y I  L E V E L E K .

IV.

KEDVES LEONÁM!
Február 13. 1844.

N e  csodálkozzál, ha soraimból imitt-amott több politicai színt látsz kikandikálni, 
mint talán azt egy asszonytól várni lehetne, vagy épen egy némberhez il lenék: tudnod 
k e l l , hogy nálunk Pozsonyban az egész lég meg van terhelve ezen politicai atomok
kal, ’s nem jöhet össze bármelly salonban is két férfi, a’ nélkül, hogy legott politica 
ne legyen tárgya beszédöknek; a’ férfiak lassanként hozzánk közelednek, , s politicai 
vitájok végszavainak viszhangja fülünkbe zúg, mi felfogjuk a’ hangot, szóvá tesszük 
újra, ’s igy egyik szó után jő a’ másik, jő a’ harmadik, ’s a’ thea- és a’ kávéasztal 
körül nagy hévvel ujul meg a’ politikai vitatkozás, ’s csakugyan érdekes tárgy legyen 
ám aztán, melly azt onnan tovább emelje. így könnyen megfogható , édes Leonám, 
miért szövődik soraimba, mondhatom, akaratlanul is, a’ politika.

Nem csekély vitára adott a’ napokban alkalmat az itteni salonok egyikében, azon 
nem kisfontosságu k é rd és : váljon hölgyekhez illik-e a’ politikábai illy avatkozás ? A’
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vila köztünk hölgyek közt folyt egyelőre, a’ közelálló férfiak csak hallgatták szóvál
tásainkat. Sokan azt tárták : a’ hölgy, házi-asszony és a n y a ; mint illyen , legyen 
angyala a’ családnak, ’s köréből távoztassa a’ politikát, melly, ha pártfellé avatja öt, 
nemcsak szent kötelességei buzgó teljesítésében fogja akadályozhatni, de nagyobb in
gerlékenységénél fogva odaviheti még, hogy tisztéről, egyik vagy másik, vagy mindkét 
minőségében is , megfeledkezzék. Azonfölül neveltetésük s’ rendeltetésük nem az lé
vén , melly őket az ország dolgai mélyebb ’s kellő ismeretével felruházza; meggyőző
désük mindig ingatag , ’s többnyire szenvedélyen alapuló lehet csak. így az egyik 
rész. A’ másik azonban állitá, hogy valamint a’ férfiak nemcsak házigazdák és apák, 
hanem mindenek felett honfiak: úgy a’ hölgyeknek is megadható, sőt megadandó az, 
hogy honleányok is legyenek; mi által nemcsak nem kell levetkezniök háziasszonyi ’s 
anyai minőségűket, sőt ennek magasztosb értelembeni gyakorolhatására szükséges,— 
hogy a’ hon ügyeibe avatkozzanak, azokról — bizonyos fokig — magoknak tudo
mányt szerezzenek; kivált pedig, ha anyák: ez nekik szent kötelességök i s : mert ke
zűkben lévén magzataik — a’ haza reményei —  első nevelése, szükséges: ismerjék a' 
hon állapotját, hogy annak lelkes polgárokat nyújthassanak. Ez kivált szükséges ná
lunk magyaroknál, hol — fájdalom! — még a’ nemzetiség dolgában is pártok lé tez
nek ! A’ mi állásunk egészen kivételes,azért nem lehet külföldi példákra hivatkoznunk, 
noha Anglia újabb időkben, Francziaország pedig a’ múlt századokban, elég példát 
mutathatnak f e l ; nálunk most, tudva, milly varázshatással van, vagy lehet a’ hölgy a’ 
férfiakra, kell lelkesitöleg részt venniök a’ közügyekben. Mi a’ nevelést iíteti, political 
nevelésük nálunk, eddigelé, a’ férfiaknak sem igen volt, kivéve a’ gyakorlatit, melly 
a’ megyei életben mutatkozik; de ott hölgyek is jelenhetnek meg, ’s hallgatás által 
épen úgy vonhatnak el magoknak political elveket, mint a’ beszélő férfiak; de azért 
is, mivel a’ mai hölgyek nevelése illy hiányát pótolni kell, szükséges, hogy a'politieába 
ártsák magokat, leánymagzataiknak e’ tekintetben is segítségül leendők. Aztán ki 
merné tagadni, hogy hölgyek a’ közügyek helyes felfogására nem alkalmasak ? Azon 
finom tapintat, mellyel, a’bármilly szövedékes viszonyok fonalának kibontására, őket e’ 
természet, testalkotásuk gyöngédsége mellett, megáldá: egymaga elég arra, hogy ab
beli képességük iránt minden kétség megszűnjék; ha pedig Anglia, Epanyolhon és 
Portugália királyszékein ma is gyönge hölgy viselheti a’közügyek föfelügyelését: miért 
nem lehetne egyes polgárnőknek, honleányi minőségüknél fogva , a’ haza ügyeibe 
avatkozniok ?....

Ekkint szólt a’ másik rész. —  Én nem irok e’ vélemények egyikéhez sem en- 
részemről fejtegetést; de t e ,  édes Leonám, át fogod látni az okok nyomósságát, ’s 
ezen női polémiához képest, vagy ráadod magadat á’ politicára, vagy nem? Az első 
esetben, bárminő legyen political véleményed, azon fölül, hogy nő és anya vagy, hon
leány is leszesz : mert bármelly politicai színhez tartozzál, hazád javára fogsz mun
kálni; ha máskép nem, legalább azáltal, hogy vitatkozásra fogsz koronként alkalmat 
nyújtani, ’s igy eszközleni fogod a’ dolgok fejtegetését, tisztábahozását; ha nem adod 
fejecskédet a’ politicára, léssz nő és anya, de honleány alig..,, ’s ez szomorú volna 
szegény hazánkban, hol az igazi honfiak száma is olly csekély !

Pozsonyban tehát, édesem, kell vagy nem kell, politicába kell elegyednie a’ hölgyek-
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uek. Sokba mernék veled fogadni, bogy megyétekben jelenleg a* férfiak sem vesződ
nek annyit a' politicával, mint itt a1 hölgyek; és ezt annál inkább csodálhatod, ha meg
gondolod, hogy most farsang van. H iszed-e, vannak napok, és vannak ülések , midőn 
reggeli é  — 5 órakor hagyjuk el a' tánczteremeket, ’s már 9 órakor a’ karzatokra 
sietünk, hogy jó helyet kapjunk, 's a’ nélkül, hogy fáradtaknak éreznék magunkat, az 
egész hosszú ülést délutáni 2 — 3 óráig bevárjuk Van itt különösen négy-ö t grófnő, 
kik a' világért sem mulasztanának el csak egy ülést sem, kivált mellyben kissé érde- 
kesb vitatkozás ígérkezik. Ezekből kettőt a’ , , lelkes magyar hölgyek fényes gyön
gyéül“ nevez a’ társaság egy ré sze ; "s én, bármint érezzem is, hogy bántja illyesmi 
női enérzetemet—  mondd büszkeség-vagy irigységnek, ha akarod, édes Leonám! — 
kénytelen vagyok megváltani, hogy az elnevezés igen helyes, igen alapos. Azon 
szép lelkes szemeknek nagy hatása van, édes barátném ; egy helyeslő biczentés le a 
terembe, egy mosoly képes fölraelegítni a’ lankadó szónokot; ’s mikor e' két derék 
honleányt a’ viták folyamatát részvéttel kisérni látom, nem tudom elfojtani magamban 
a’ titkos sóhajt, mellyel hazámnak, különösen hölgytársaik között, sok illy lelkeseket 
óha jtók !

Csak most veszem észre, hogy levelem, a’ political atomusok miatt, majd félivre 
terjedt. Bocsáss meg, szeretett Leonám, nem untatlak ezután politicával,vagy tulajdon
képen nemis politicával , hanem politicáróli fecsegésekkel; mert hisz magát a’ poli
tikát nem is érintettem eddig; ’s hogy jövőre érinteni nem fogja, — arra szavát adja 
ölelő barátnőd Y o le.

V.

SZERETETT LEONÁM!
Február 15. 1844.

Tegnap vettem leveledet, mellyböl örömmel értettem, hogy a’ farsang utolsó két 
hetét szülőiddel Pesten töltőd. Hidd, kedves barátném, az illy kis szórakozás épen 
nem árt, sőt szükséges is, kivált olly kedélyeknek, mint a’ tiéd, melly a’ haza borús 
ügyeinek láttára elfejlegesül. Mindennek megvan ideje, ’s igy a’ mulatozásnak is, és a’ 
lélek szinte megkívánja, hogy a’ komolyabb szemlélődés mezejéről,az életörömdús él
vezetei közé vegyülhessen. Az okos ott sem mulasztja el jót, hasznost gyűjteni tapaszta
lataiból ; mert hiszen magok az emberek bohóságai arra szolgálnak csak , hogy az 
eszélyesek azokon okuljanak. A’ kis méh nemcsak jóillatu virágokon repked, meg- 
kozeleti azokat is, mellyek mérges Iehelletökkel undokitják a’völgy virányait; de nem 
engedi át magát azoknak egészen, hogy körükben elfulladjon: hanem mézet szíva száll 
vissza kis tanyája felé.

Sóvár kebelell várom legközelebbi soraidat, mellyekben a’ magyar főváros far
sangi mulatozásinak képével fogsz — remélem — megörvendeztetni. A’ kép, sejtem 
előre, legnagybb részben, nem lesz nemzeti; de lesz rajta minden bizonynyal néhány 
ecsetvonás, melly a'nemzetiségre eszméltessen. Vajha árnyékvonások ne legyenek azok ! 
Nem hiszed, kedves, jó  Leonám,mennyire sebzik az illyennel szivemet... Számtalan sze
rencsétlenségeink közé az is tartozik, hogy nálunk minden kis botlás, halálos bün- 
képen irafik nemzetünk rovására. Ezen irigy,vagy inkább gonosz szem, — mert hiszen,



2 45

mii irigyelnének oily nagyon nekünk az id egenek?— őrködik köz- és magán-életünk 
felelt, 's mintha mi gyarlók nem is volnánk, mintha minekünk magyaroknak már min
denben egészen tökélyeseknek kellene lennünk, kajánul viszik 's Írják szel a" tapasz
talt hiányokat; ’s még hagyján, ha csak úgy adnák elő a’ tör ténteket,  a' mint azok 
véghez mentek, de többnyire olly szörnyeteges elferdítésekkel hordják idegen közön
ség elé, hogy aztán isten legyen irgalmas szegény fejünknek! Vadakká, emberevökké, 
's mit én tudom, mikké bélyegeznek bennünket, ’s a’ mi jót vagy dicséretest tudnak és 
látnak, azt vagy teljesen elhallgatják, vagy csak ollyképen érin tik ,  hogy abból az 
avatlan külföldi újabban csak azt lássa, miképen mi őseink hajdani nomádélelének rósz 
oldalaival, azok néhány természeti erényeit is híven fentartottuk — a’XIX-ik századig!

A.’ farsangból még öl nap, 's azután egy évre vége. Itt, hol legdrágáb
bak a’ hon ó r á i .  vagy hol legalább legdrágábbaknak kellene lenniük, talán 
legvigabb farsang van egész országban. Múlt szombaton az országgyűlési ifjúság 
adott fényes tánczvigalmat a’ városi redoute-teremben. A’vendégek száma tömér
dek; képzelheted, sokat szükségből, többeket hajlandóságból kell híniok; ’s a' 
szükségből és hajlandóságból meghitt vendégekkel aztán annyira megtelt a nagy terem, 
hogy a' tánczkedvelőknek alig volt módjok tánczolni szinte éjfélig, mikor aztán 
a’ csoportozatok ritkulni kezdettek, ^em szólok a’ teremnek virágokkali ekesitéséröl, 
nem a' változékos, igen csinos hölgyöltözékekröl, ’s nem különösen némelly igen 
furcsa hajekesitésekröl: mindezek, noha hölgy vagyok, rám nézve már igen közönyös; 
mert közönséges dolgok, édes Leonám. Más három dolog tűnt fel nekem, mi nagyobb 
örömmel tölté el szivemet, mint a’ világ minden bálja. A’ társalgás nagy részben ma
gyarul folyt; mi kettős okból volt meglepő rám nézve : először, mert Pozsonyban va- 
Iánk, melly, mint határszéli város, isten bocsás bűnét,  nem igen nagy kedvet mutat a’ 
magyarosodásra;'s másodszor, mert a’ terem főajtójával átelleni magaslaton többnyire 
magasb körű hölgyek ültek, 's itt sem volt ritka a’ magyar hang. — A' második, mi 
szivemnek örömet okozott, néhány zsidóhölgy látása volt. , ,Tehát nem páriák már 
izrael leányai Hunniában !“  sohajték. midőn egy barátném néhány, felénk közelgő zsidó
hölgyre tön figyelmessé. A'társaság illy összeolvadásának őszintén örülök, noha azt tar
tom, e'tünemény mégnem vehető olajgaly gyanánt, melly bennünket ezen, csak utált_ságá- 
ról ismeretes emberfajjal tökéletesen kibékítsen Azonban kezdetnek elég: a 'többi majd 
megjő idővel; csak az első jégtábla indul meg nehezen; ha az elmozdult helyéből, a' 
többi már követi. — A harmadik a’ tánezrend *) mutató levélkén voU. Nem „csárdás“ , 
hanem „néptáncz“  név alatt adatott azon nem salonokba, hanem igazán csárdába való 
táncz, melly a’ követi — 's egy magnási —  bálokban is, a' szó legvalódibb értelmé
ben, to  mb o j  t a t i k .  — Ne vedd rósz néven, hogy boszankodva írok e’ dologról. 
Nem a1 tancz boszant, nem ; annak csak örülni tndok, mint már Írtam is, hogy nemzetisé
günk tényezőinek ezen egyike a'magasb, miveltebb körök vigalmaiba is átszivárog,

* )  A ’ j e g e k e n  „ tá n C re n d “ , m it »okán , ,T á n k r e m l“ n ak  n lra « ta k . H e ly e s-e . s z é p - e ,  nyeréséire«  n r n  
n j i t á » !  a r t  a ’ fé r l i - i ró k ra  b ízom . E n  nem  lá to m  sem szépségéi, sem  s z ü k s é g é t , sem  k ü lö n ö sen  nasry 
h a sz n á t.
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hanem boszankodom a’ néven és a’módon, mellyek ollyanok, hogy e’ szent 
tárgyat csak megutáltalni képesek. Az országgyűlési ifjúság igen helyesen tévé, midőn 
a’ miveit teremekbe nem illő e’ név helyett, a’ dolognak illőbb ’s maga valódi nevét 
visszaadva, azt ,, nép t á n c z“-nak hirdeté; magában a" tánczban pedig az őrült tom- 
bolás kéz- és boka-csattogtatás, füttyentések ’s kiabálások helyett, — mellyek csikó
soknál a’ csárdákban igen is helyökön lehetnek, de műveltebbek társaságába nem va
lók—a’ lassút magyaros komolysággal és negédes méltósággal; a’ friset pedig derült 
kedvvel’s kicsapongásig nem emelkedő lelkesedéssel járta. Szinte repesett szivem kebe
lemben, hogy ifjaink tévéké'részben a’ kezdetet; ők, kiket olly könnyen ’s oily hamar 
vagyunk készek minden kis tulhevülésért kárhoztatni. — Nem tudom, a’ mai követbálban 
lesz-e nyoma az ifjúság ezen helyes tapintatának, mint nem volt a’ múlt vasárnap tar
tatott utolsó tánzvigalomban*'* grófné szönyeges tereméiben, hol.... Node nem szólok. 
Vannak, kik örülnek az Hlyeknek,’s talán te is; pedig kedvet rontani kedvem nincs.— 
Egyébiránt boszankodásom okát épen nemzetiségem mély szeretetében keresd , édes 
Leonám. Mit mond az idegen, ka illy tombolásokat lát, mellyek őt a’ taranteláktól 
megcsípett szicziliaink szilaj mozdulataikra emlékeztetik? Talán jó benyomást tesz
nek azok, ’s nemzetiségünk e' nyilatkozatát kedves emlékül viszi magával ? Én ellen
kezőt hiszek, ’s épen, mivel az úgynevezett ,,csárdás“ a’ helyről, mellyet neve jelent, 
maga egész szilajságában vitetik át egyszerre a’szönyeges teremekbe, tartok tőle, hogy 
ott maradandó nem igen lesz. ’S akkor mit nyertünk túlbuzgóságunkkal? Talán azt, 
hogy kell ismét félszázad, vagy több, mig a’ ,,néptáncz“-ot oda emelhesse! ’S ez bi
zonyára nagy veszteség. Talán nem áll okoskodásom ? Vajha úgy legyen! Örömest 
csalódom; ’s szivemből kívánom, hogy nálunk is, mint más nemzeteknél, a’miveltebbek 
teremei szőnyegein s virágos, sima fölgypadozatain lenyesessék azon vadság a’ táncz 
e neméről, melly azt kissé nyers szinben tünteti fel, ’s a’ tiszta, szép, lelkesítő mag 
állhatatosan megmaradhasson a’ k i mivé 11, de nem el m iveit, elferdített ,,nép- 
táncz“-ban.— Tegnapelőtt az országbíród exllja tereméiben gyűlt össze az itteni szép 
világ. A’tánczvigalom, az étkes, czukros asztalok pompásak, a’társalgás olly fesztelen, 
mint még ritkán látjuk. — Annál nevezetesb volt a’ tegnapi estély gr. Zichy 
Bódognál.

Ma követbál, az utolsó; holnap nyugalom, legalább táncz tekintetében. Szombatra 
pedig nagy készületek tétetnek a’ Pálffy-kastélyban , hol valódi tündértanyát akar
nak elővarázsolni némelly vigalonihősök. A’ költség tömérdek, mint halljuk közel 
tizezer pengőre tétetik, ’s vannak, kik azt nem eléglik. Tízezer pengő egy bálra!!... 
Majd irok róla, ha elmúlt.

Vasárnap a'gyermekek fognak a’ lövészteremben tánczolni. A la bonheur! drága 
Leonám; benne vagyunk a’ farsangban, de nem sokára végét is érjük. — Ölel

Yoléd.
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Pozsony, február 23.1844.
SZERETETT LEONÁM!

A’ farsang elmúlt; el minden örömei-, vigságai- és—mondhatnók talán —minden 
bohóságaival! Az élet egy szakasza az, melly, épen mivel része az életnek, meglehe
tős adagát rejti magában a' bohóságoknak is. Böjt van, ’s az ember elmélkedhetik a’ 
vol t  élvezések felett. Bús itt minden, mint maga az idő; csak esténként ujul meg 
itt-ott a’ vigabb csevegés; de én téged nem akarlak bús dolgokkal untatni, ha
nem visszapillantok a’ múlt napok vigalmaiba; hisz úgyis olly sok komort nyújt az 
élet; miért nem volna hát szabad a’ múlt örömteli kevés perczeibe visszavezetni lel
künket a’ böjtnek magokba mélyedő napjain is ?

Az utolsó farsangi szombat éjjele volt fénypontja az itteni mulatozásoknak. Egy 
elhagyott, hirmos kastélyalaku várban, mellynek tágas teremeit valódi tündérlakká 
varázsold a’ pénz által buzdított mesterség; itt gyűlt össze a’ pozsonyi műveltebb kö
zönség; a’ szép ’s kedves helyet vasárnap reggelig a’ legnagyobb rész el nem ha
gyandó. Általánosságban Írok, kedves Leonám; mert ha részletesen akarnám eléd 
rajzolni e’ finom Ízléssel újjá varázsolt agg szobákat, attól kellene tartanom, hogy 
ivekre terjedne levelem, ’s az illy dolgokkali foglalkozás elvégre unalmassá válnék 
előtted. — Lásd tehát az egésznek vázlatos áttekintését. A’ tánczteremben két kar
zat; egyiken az itteni gyalogezred jeles hangászkara, a’ másikon barna zenészek fog
tálának helyt, nemzetiesen öltözve; a’ zene-darabokat a’ két kar felváltva játszá; de 
tapasztalni lehetett, hogy a’ barna fiuk kevésbbé valának kiméivé, mint a' katonák. — 
A' terem boltozata és falai fehér patyolattal valának bevonva; _a’ kandallóban gyö
nyörű tavasz virított a’ többnyire déli növények zöldje között, mellyel a’ nem látott 
lámpának aláható fénye biborzólag zománczozoU, ’s a’ kandalló-párkány fölé nem
zeti színű zászlók tűzettek. — A’ thea-’s kávészoba valóságos üvegházzá volt, a’ 
legnagyobb ízlést tanúsító kezektől, alkotva ; jöttek a’ gouté-szobák, sorban három 
vagy négy, biz én már nem is tudom, hol a’ legválogatottabb étkek ‘s italok valának 
ismét páratlan csin- és Ízléssel rendezve. — A’ társalgás általában magyar, mint a’ 
házi urak szives vendégszeretete is; a’ közlekedés fesztelen, olly igen-igen jól eső 
egymáshozi közeledésben nyilvánuló. A’ táncz szinte reggeli 8 óráig tartott, ’s még 
félórával későbben is szállongtak ki a’ szép tündérek az agg vár szép szobáiból. . . .

Sokan kárhoztaták e’ pazarlékonyságot; egy bálra annyi ezer forintot! ... Én 
nem tartok velők; mert elvégre is, összesült erő tévé azt, ’s ollyanok többnyire, kik
nél egypár száz forint e’ pénzszükes időben sem igen szokták megvonni erszényüket. 
’S váljon illy férfiaknak ne legyen-e szabad a’ komor élet olly kopár mezejére egy 
illy szép kéjvirágot ültetni, magok ’s mások gyönyörűségére? Sok leginkább abban 
ütközött meg, hogy mind a’ szövetek, mind az azt feldolgozó mesteremberek Bécsből 
hozattak; mintha volnának gyáraink, mellyek anyagot szolgáltathatnának, ’s mintha 
volna Pozsonyban olly ügyes ’s annyi szönyegész , ki illy Ízléssel, ’s illy hamar elő 
tudta volna állitni e' tündérleg szép dolgokat 1... Az ócsárlók legnagyobb száma itt
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is Önzésből, vagy megsértett hiúságból szól, mint majd mindenben, azért csak hadd 
beszéljenek. — Van híre annak is, hogy miután e’ fényes bált az ellenzék férfiai adák, 
’s oily későn, hogy a’ conservativek a’ farsangból kifogyván, illyest nem tehettek: ők 
most szent czélra tesznek aláírásokat, ’s máris nyolczezer p. p. gyűlt volna össze egy 
Pozsonyban felállítandó Reál-iskolára. *) Az aláírók sorát — mint halljuk — Prímás 
ö herczegsége nyitá meg 1000 p. fttal. Nemes verseny! az ég áldja meg őket, de 
a’ bál-adókat is, édes Leonám, mert nélkülök e’ verseny nem támadandott; ’s erősen 
hiszem, hogy közülök is soknak fog neve az uj aláíráson szinte pompázni!?...

Farsang-vasárnap gyermekbál volt a’ lövész teremben. Kedves mulatság a’ kis 
angyalok számára addig is, mig majd az élet elűzi fölülök a’ mennyet, mellyben most 
vigadnak. Hogy kivált éjfél felé a’ nagy gyermekek is jól mulattak, azt elhiszed, vagy 
legalább gondolod, édes Leonám, ha nem mondom is.

Gróf Zichy Bódog tánczestélyéböl, vagy inkább délutánjából, farsang-kedden 
mi sem lett, azon halálozás miatt, melly Foton egy lelkes hölgyet ragadt ki a’ 
magyar szépek koszorújából, ’s melly itt is több magas családot borita gyászba; 
gróf Zaynál azonban folyt a’ táncz szinte hamvazó-szerda reggeléig.

így múlt a’ farsang nálunk , ’s talán nálatok Pesten sem kevésb vigsággal, 
mint itt? E’ közben Hymen oltáráu is történtek áldozások; f. hó 17-kén gróf 
Wald stein János fűzé karjára gróf Zichy Terézt; 19-kén pedig Apponyi  
Gyula ’s a’ gyönyörű gróf S z t á r a y Zsófi esküdtek egymásnak örök hűséget. Le
gyen áldott a’ frigy, mellyet kötöttek hazájok ’s nemzetök érdekében is!

Jelenleg az estélyek vannak napi renden. Tegnap gróf Bat t yáni  Imréné 
ő excellentiája salonai fogadák a’ kedves csevegőket, ’s ma gróf F o r r a y n é  
ö exllja gyűjtendi lelkes családja körébe a’ nagy világ hölgyeit’s férfiait, hol aztán 
kedves otthonosságban érzi ’s találja magát szép nemzeti nyelvünk is, mellyet a’ 
felsőbb körbeli hölgyek közül is sokan olly igéző ajakkal beszélnek.

Bűs hírekkel nem akarlak untatni, különben elmondanám, hogy gr. Széchenyi  
Istvánt lelkes hitvesének sulyosb betegsége aggasztja , de nem akadályoztatja mégis, 
hogy gondjait a’ haza közügyéinél szentelje. Reméljük, édes barátném, hogy az 
olthatatlan lángu hazafit nem érendie’ tekintetben a’ súlyos családi csapás, melly gyö
nyörű magzatait anyátlanokká tenné. —A’ derék gróf Apponyi  György is beteg hit
vese nyoszolyája körül tölti a’ közügyekkeli foglalkozástól fenmaradó idejének borús 
perczeit. Kín az, kedves Leonám, annak életéért remegni, kihez lelkünket a’ szerelem 
mennyei érzete lánczolá, 's férfiú legyen, ki illy családi bajok ’s kínok közt nem fele
di, hogy honpolgár!. ..  Gróf K egl evi ch Jánosné, kinek magzajkája életéről az or
vosok már lemondtak, a’ farsangi vigalmak után szinte szeretett betege ágya mellett 
virraszt. Most a’ homoepathiához folyamodtak. Meglássuk, lesz-e sükere ?

Legközelebbi levelemben Tán Gegő atya böjti szónoklatáról fogok írni, ki teg
nap kezdé meg szent beszédei sorát. — Élj boldogul, keeves Leonám, ’s ne feledd 
a’ téged hőn ölelő Yolét .

H o g y  a ' P e s te n  fe lá llíta n d ó  hason  in té z e t r e  n ézve ő  F e lsé g e  le g fe lső b b  k i r .  h a tá ro z a tá t  m á r k ia d ta ,  
a z t  ta lá n  h a llo tta d , k e d v e i  L eonám  ? ’s p e d ig  ö röm m el h a l lh a tá d .







ESZMÉK A’MAGYAR VERSTAN ÁTALAKÍTÁSÁHOZ.

A’ KISFALUDY-TÁRSASÁG HETEDIK KÖZ ÜLÉSÉBEN*}

E L Ő A D T A

D. S C H E D E L  F E R E N C Z .

Sokszor gondolkodtam arról, tekintetes Társaság, nagy tekintetű hallgatóság! 
mik lehetnek okai, hogy a’ költészet bizonyos nemei ’s költészetünk számos, 
valóban szép, tartalmas, és formában némi tökélyfokot elért darabjai a’könyv
ből ki nem hatnak az életbe, a’ tudósok és tanultak köréből a’ nemzethez nem 
találják meg az utal? Ez okok bizonyára sokfélék: e’ kornak áltálán csekély 
költöisége, az állodalmi és anyagi érdekek túlsúlya, a’ nemzetnek másokénáli 
mérsékeltebb fogékonysága a’ minden néven nevezendő művészet iránt; de 
van egy nagy közép osztálya a’ társaságnak, melly mindenha bizonyos rokon- 
szenvvel viseltetett a’ képzelem és érzés nyilatkozásai iránt; van egy kor — 
az ifjúi, — és egy nem, mellyet elökelöleg szépnek nevezünk, melly keble — 
minden vonzalmaival a’ költészet felé húzódik; ’s mégis vannak — hogyelébb 
szavaimmal éljek — a’ költészetnek nemei’s költészetünknek jeles müvei, mik a’ 
könyvből mindeddig nem lelték meg utjokat a’ nemzethez. Hol leljük fel e’ 
tény okait? A’ tárgyak választásában? De ez majd mindig nemzeti, ’s igy kor-

*) Felír. 2. 1841.

17



250

és népszerű Az érzésben, mclly költünk kebelét dagasztja? De ez többnyire 
a’ nemzet rokonszenveivel találkozik. A’ kivitel milyenségében ? De én jeles 
müvekről szólottám. Én a’ tény okait egyfelől a’ költői nemek és tárgyak 
kevés változatosságában lelem, mit tavai érdekeltem e’ helyt; és verstanunk 
nemzetiellenségében: melly tárgyra jelen előadásomban kívánom a’tiszt. kö
zönség figyelmét függesztené

I.

Ha igaz, hogy a’ vers — inelly alatt az emberi nyelvnek sajátságos, a’ szo
kott lélekkifejezés'töl eltérő, zenészeli mozgalomtörvényeket követő formáit 
értjük — ha, mondom, a’ vers nem pusztán történetes és szokásos alakja a’ 
költészetnek; hanem inkább a’ költői szellemnek vele-sziiletett, szükséges 
testformája — a’ mit az ó és uj világ minden népének költészete bizonyít a’ 
négerektől kezdve a’ hellénekig, ’s innen az uj világ legköltőibb népeiig; ’s 
mit sem a'bibliai költészet’s a’ gáel bardok példája nem czáfol meg, mint 
kiknek nyelve a’ legújabb vizsgálatok szerint szinte egy magasbrhylhmus tör
vényei közt mozog; sem némelly uj és vegyes költésnemek kötetlen beszéd
módja:—ha ezek szerint a'költészet kötött alakjának nagy méltóságát kétségbe 
nem vonhatjuk: a’ versalak azok figyelmét, kik széptani vizsgálatokban gyö
nyörködnek, teljes joggal igénylheti, és pedig annál nagyobbal ott, hol a’tárgy 
oily csekély mértékben vílta ki még a’ költők méltánylatát is, mint nálunk. 
Mert tudjuk mindnyájan, miképen legrégibb költőink, semmi szépséggel nem 
biró hagyományos formákban, öntudat ’s műgond nélkül dolgoztak; mig a’ 
görög szehemák és prosodia behozói egyfelől, a’németek példája szerint mér
téket rímmel egyesítő felekezet másfelől, a’verstant külön irányokban növelni, 
’s költőinket a’ versek tisztább és szabályosabb alkotására indítani kezdék.

Azonban mind a’ két iskolát, — mert illyent képezett a’ maga idejében 
mindenik fél — mindjárt keletkeztével kizáró egyoldalúságba láttuk tévedni. 
A’ latin felekezet , mellynek főképviselői Rájnis, Révai és Baróti voltak ; 
szintúgy mint a’ német iskola, mellynek megpenditője Rádai, megalapítói Ka
zinczy és Kisfaludy Károly voltak, az alexandrinek ’s egyéb mértéktelen rí
melt versformákról nem akarának tudni semmit, vagy a’ népköltés al
sóbb rétegeibe utasiták, ’s a’ Kisfaludy Sándor és Kis János költészetét, 
mert ezek a’ szótagokat nem mérték, hanem egyedül számlálták, nem 
mii-, hanem csak természetköltészelnek tekintették. Azonban e’ szélső
ségekbe szökés nem meglepő annak, ki hasonlót tapasztalt az emberi szellem 
működései más mezein is; ’s rendszerint haszonnal jár, mert magának a’kellő 
középnek fejlesztését semmi sem mozdítja elő annyira, mint épen a’ két szél
sőség fejlesztése; rendszerint, mondom, mert nem mindig, mert nálunk ez nem 
igy történt. A' latin iskola úgy, mint a’német, áthozta az elvet, de azt ki nem 
képezte. Amaz a’görög szchemákkal felvette a’ görög, vagy (mert ezt is leg
inkább második kézből) a’ római prosodiát; ’s mert ez történetesen jól rá illett



nyelvünk testére, nem vizsgálva, megfelel-e szintúgy nyelvünk szellemének, 
nem kérdve: az idömérték törvénye intézi-e a’ hangoztatást a’ magyarban, 
vagy tán valami más, azt feltétlenül elfogadta; ’s igy deák prosodiánk lett 
ugyan, de magyar nem mindeddig. A’ német felekezet, ha a’ rim dolgában 
szerzett érdemeit kivesszük, még kevesebbet tett; mert a’ mértéktant, melly- 
nek természetszerű kifejtésére a’ német aeslheticusok Voss óta gondolat
ébresztőül szolgálhattak, parlagon hagyták,’s másfelől a’ rímtant sem vezették* «5 Cj
vissza mind máig bizonyos alapokra. Végre e’ kettő közt a’ harmadik, a’ régi 
felekezet is nem eléggé igyekezett a’ verstanban körülötte keletkezett válto
zásokat és fejlődéseket hasznára fordítani. Mindenik fél embere eszméletlenül 
járdáit hagyományos utján, nem keresve a’formák elveit, nem nyomozva ezek
nek valóságos szabályait, ’s érzékére, belöszlönére, a’ szerencsés véletlenre, 
’s mint mondogatni szerelik, a’természetre támaszkodva, úgyhogy verstanunk 
— nem mint tudomány, mert ezt még csaknem régen egy derék nyelvtanárunk 
kisértette meg, nem is mint művészet, mert ez a’ szépnek törvényeit eszmélve 
követi, hanem mint szokás mestersége — nem egyéb, különféle divatok össze
ségénél, mellyek szerint költőink ’s nem költőink, jól vagy nem jól, verselni 
szoktak. Pedig ha áll, hogy szépmüvészethen a’ forma a’ lényeg felét teszi, 
úgy a’ mondottak után csak aggodalommal lehet legjelesb költői müveink jö
vendőjét elgondolnunk Tudomány- ’s művészetben t. i. fonák arányt tart a’ 
tartalom és forma fontossága: ott a’ tartalom, itt a’ szépalak hiányai és ferdéi 
boszulják meg magokat leghamarább- , legbizonyosabban. Csak lángelmék 
nagyszerű jelességei nézetik el későbbi korokkal a’ forma salakjait, de a’ ha
tást ezek akkor is csökkentik; midőn minden egyéb másodrangu lelkek müvei 
feledékbe siilyednek, mellyeknek műgond hosszú, tán örök életet adhatott 
volna.

Érdemes tehát verstanunk ügyét szóba hozni, sőt szükséges,most kivált, 
midőn a’ real érdekek hatása a’ nyelvmüvészetben is, különösen a’költői szép
formák mellőzése által, érezhető kezd lenni. ’S azért, hadd bízzam lelkes, köl
tőink önérzetében szintúgy, mint ügyszeretetükben, hogy indítványom által sem 
sértődni, sem azt vizsgálat nélkül kárhoztatni nem fogják. ’S már most e’ 
hosszú bevezetés után a’ tárgy kellő közepébe !

11.

Jeleimen versmértékeink alapja, az antikknyelveké szerint, az idő. E’sze
rint vannak rövid és hosszú szótagjaink : rövidnek vesszük, mellynek gördii- 
lését sem nyújtott önhangzó, sem az önhangzót követő két vagy több mással
hangzó nem akasztja meg: hosszúnak, melly ék vagy több mássalhangzó 
állal késleltetve, kimondására kellős időt kíván. — Más alapja a’ versmér
téknek — ’s ezt a’ németek vcvék fel — a’ h a n g s ú l y ,  melly a’ szótagot 
jelentősege erejéhez képest emeli ki, vagy siklik el rajta. E két alap néha 
találkozik a’ magyarban, de csak történclleg és néha; péld. e’ szóban: k a r -
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doni az első tag nemcsak h o s s z u  a’ két mássalhangzótól, hanem s úI yos  
is; mert a’ fogalom itt, mint mindenütt, az első vagy is a’ gyükértaghan fejez
tetik ki: a’ második tag pedig r öv i d  is, minthogy az éketlen önhangzót nem 
követi több mássalhangzó, s ú l y t a l a n  is, mert nem önálló fogalmat, ha
nem e’ fogalom birtokviszonyát, ’s igy az elsőtől függő, tehát aláren
delt fogalmat fejez ki, mellynek ez alárendeltség miatt a’ kiejtésben cse
kély nyomadék jut. De többször ellenkezésbe jő a’ két elv, ’s melly 
szótag az idömérték rendszerén rövid, itt súlyos, melly ott hosszu, itt 
viszont súlytalan; például e’ szóban: apám az első szótag rövid, az idömér- 
t é k é s  súlyos a’ súlymérték szerint, mert az önálló fogalom a’ rövid gyö
kértagban van, az erre vonatkozó viszony ’s igy a’ függő fogalom pedig a’ bár 
hosszu de jelentési becsénél fogva kiejtésében súlytalan ragban: ’s nem mon- 
dalik apám, hanem apám, az első szótag érezhető megnyomásával ’s ez által 
kiemelésével, a’ másodiknak pedig szinte érezhetöleg gyengébb hangoztatásá
val. ’S a’ hangsúly elve olly kövelkezékesen ragaszkodik nyelvünkben a’gyö
kérhez, hogy a’ ragok még akkor sem tűrik a’ megnyomást, midőn az általok 
kifejezett viszonyon fekszik a’ b e s z é d  súlya, úgy, hogy e’ viszonyt külön 
álló’s igy saját hangsúlylyal biró szóval kell illyenkor kifejeznünk. Midőn pél
dául nem az a’kérdés: micsoda tárgy enyém,a’kard-e, apa-e, hanem a’tárgy- 
nak én vagyok-e birtokosa, vagy más: e’ viszonyát a’ két viszonyított foga
lomnak — a’ birtoknak és birtokosnak — nem a’ birtokrag megnyomásával: 
például kardom, apám, hanem személynévmás elötételével ekép fejezem ki: 
az é n kardom, az é n apám.

E’ száraz bár, de szükséges értelmezésből folynak már most a’ következő 
tételek, úgymint:

1) Az idömérték elve anyagi, t. i. a’ külső szó, a’ súlymértéké szel
lemi, t. i. a’ fogalom; és igy

2) az idömérték elve külső, t.i. a‘ fogalom teste; a’ súlymértéké belső, 
a’ fogalom maga.

3) Az idömérték elve történetes, mert az idő hoszsza semmi vi
szonyban nincs a’ fogalommal; a’ súlymértéké szükséges , mert a’ fogalmon 
alapszik.

4) Az idömérték gyakran ellenkezésbe jő a’ súlymértékkel, tehát a’ fo
galom külső megjelenése a’ fogalom lényegével; ’s igy

5) az idömérték történetesen támogathatja ugyan a’ beszéd kifejezését, 
de a n n á l  t ö b b s z ö r  g y e n g í t i  e z t, midőn a’ jelentés szótagokon elsík- 
lik, ’s a’ mellékeseket megnyujtja.

b) Az időmértékes verselés érzéke a’fül, ’s a’ zene elveivel találkozván, 
illy vers énekelhetöbb; a’ súlymértékesé ellenben a’ belérzék, ’s azért az igy *)

*) A’ hosszút 's rövidet a' bevett szokás szerint -  jegyekkel jegyezzük , a' sú
lyost o, a’ sú'ytalant °  jegygyei.
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alkotott beszéd szavalhatóbb: honnan mi nd a’ ké t  mér  t é k n e m n e k  sa
j á t  kö r e  t ámad.

Ennyit elvontan. A’ magyar nyelvre menve által, ebben á l t a l á n  c s a k  
a’ s ú l y m é r  t é k e s  v e r s e l é s  g y a k o r o l t a t  h á t i k  he l ye s e n .  E’ nyelv 
t. i. nem vegyitett, másodrendű, hanem eredeti, tönyelv, melly szavait — értve 
azoknak tőkéjét, hogy igy fejezzem ki magamat, — saját gyökereiből szár
maztatja; melly azokat nem örökségül vette által valamelly anya- vagy testvér- 
nyelvtől, hanem eleitől fogva bírta, mint veleszületett ős sajátot, mellynek 
azért az idegenből veiteken kívül holt szavai nincsenek, hanem élők, képzőik 
’s ragaikkal együtt többnyire egész az első anyagi elemekig magyarázhatók. 
Lényeges különbség van e’ szerint egyfelől a’ magyar és a’ szinte önálló né
met, és más részt például: a’ franczia és angol nyelvek közt, melly utóbbiak 
más nyelvekből forrtak elé, ’s mellyeknck legtöbb szavai praeexistált, ’s igy 
nem e’ nyelvekben létező elemekből ’s nem e’ nyelvek plasticitása által elő
hozott , ’s ugyanezért tőjelentéseikre nézve nem is értett származékokból el
változott hanghalmazok inkább , mint valóságos belső élettel biró szók.

Ellenkező tehát a’ magyar nyelv természetével azon mértékrendszer, 
melly a’ szótagok külterjén (az időn), nem a’ belterjén (a’ súlyon) alapszik; 
ellenkező, ’s azért hamis azon hangidomzat — ha a’ rhythmust igy neveznem 
szabad — melly e’ hamis mértékből szülemlik. Hadd következzék egy-kél 
példa, sok, sőt számtalan helyett, mellyek időmértéket követő költőink minden 
lapjain kínálkoznak. Üssük fel, ki épen körültünk van, Kisfaludy Károlyt, ’s 
halljuk az Elet korail:

Gyöngén ringatva jó anyánk ölében 
Vígan kezdjük létünk szép hajnalát,
A’ játszi gyermekség bájos körében 
Csókoljuk a’ jelenlét angyalát.

A’négy sorban épen tizenkét helyit nyujtatnak meg részint képző, részint 
rag, részint név-elö (articulus), mig a’ fő fogalmat tartó gyökérszótagok meg- 
rövidítetnek; 12 lielytt állanak mellékes szótagok az arsisban (tetözésben), 
mig a’ tartalmasok a’ thesisbe (leszállásba) esnek; és csak 3 helyit állnak a’ 
tartalmas szólagok az arsisban, azaz csak három helytt (játszi, gyermekség, 
angyalát) fog kezet mérték és hangoztalás. — Fordítsunk néhány lapot; itt 
egy epigramm igy hangzik :

Küzd az erős de halad/ gyöngébb öt lesve nyomozza 
Es ha nem érheti el , régi szokásra kevély.

Az ki akar ’s nem tud kész mind g günynyal Ítélni:
A' tehetős hallgat: tette mutassa mit ér.

ismét tizenegy lielytt súlytalan szótag az arsisban, és csak tiz helyit hang
súlyos.
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Hogyha szegény vagy is élsz ’s szebb örömekre találsz

A’ szerelem kelybén ’s őszinte barati kebelben 
Mint a dús, ki penész-leple aranynak örül

ismét 9 helyit súlytalan szólag az arsisban.
Vagy üssük fel bár annak munkáit, ki a’ magyar hexametert köz hit sze

rint is, fény pontjára emelte.-

Régi dicsőségünk, hol késel az éji homályban?
Századok öltenek el, ’s te alattok mélyen enyésző 
Fénynyel jársz egyedül Rajtad sürü fellegek és a'
Bús feledekenyrség koszorúban alakja lebegnek

Itt is 4 sorban 12 helyit súlytalan szótag az arsisban; ’s hogy Czuezorbóí 
se hibázzék példa:

Miilyen titkos erő ’s miokért tüzesíti velőmet?
Képz let ez: melly visszateremt elmúltakat, alkot 
Mennyeket és poklot, ’s nincsen ki elállja futását 
Van, kit szárnyai a’ szerelem honjába röpitnek ’stb.

Ismét négy sorban 12 helyit súlytalan szótag az arsisban: úgy hogy végre 
bizton állíthatni, mikép, ha legjobb verselöinknél e’ hiba uralkodó, az nem 
annyira az ők, mint inkább nyelvünk, vagy még helyesben a’ bal rendszer ro
vására esik.

A’ nemzetiség mindig megboszúlja magát a’ rajta tett erőszakon; ’s â  
természetlenség mindig és mindenütt bűnhődik. Leglángolóbb ódáink, legszebb 
époszaink antikk szehemákban Írattak, a’ nemzeti érzés ezekben fakadt ki 
leghöbben, ’s a’ nemzeti képzelem itt állt legsajátabb terén; költészetünk ta
lán épen e‘ két nemben tetőzött eddig leginkább, ’s mégis hatása e’ müvek
nek leginkább csak az iskola embereire terjedett k i, a’ nemzetre bizonyosan 
nem ; mert, mint az elébb mondám : művészetben a’ szép alak hiányai és bű
nei beszólják meg magokat leghamarább, legbizonyosabban.

Igenis, a’ páleza el van a’ nemzet által törve az antikk szehemák felett: 
uj mű ezekben kevés iratik, és leginkább csak epigrammái apróságok; a’ ré
giek pedig napról napra szűnnek olvastatni; — a’ németek példájára divatba 
jött mért rímes sorok pedig, csak a’ rím által állnak közelebb poétái érzé
künkhöz az antikk formáknál: a’bennük r e j t e z ő  — igenis, készakarva vá
lasztom e kifejezést — a’ bennök rejtező m é r t é k e t  az,  ki poeticát nem 
tanult, csak igen tökéletlenül érzi, sőt gyakran épen nem érzi; ’s a’ tanul- 
tabbak sem képesek mindig e’ rhythmust rögtön és biztosan elvonni: hololt, 
lm az nem a’ nyelvre tolt, hanem abból elvont volna, minden magyar igy, ’s 
nem máskép hangoztatná azt. Néhány példa itt sem lesz felesleges. Kisfaludy 
Károly egy dalában e’ sorok:
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_ o © — o o o
Kél az erő szabadon

— © O 0 0 — 0

Tettre hevült kebelében

a' legtisztább dactylusok; ’s mégis kérdem, nem fogja-e azokat a' technicába 
be nem iskolázott olvasó, a’ magyar nyelvnek hangsúlyi törvényt követésénél 
’s önkényt trocbaeusi rhythmusra hajtásánál fogva, ckép hangoztatni:

o o  o
Kél az erő szaba dón© O O
Tettre hevült hebe lében?

Berzsenyinek egy jambusos dala igy zeng:

Régen sóhajt utánad
Szivem, kegyes leányzó!
Régen, de ah, nem érzed
Amor szelíd hatalmát

Vígan lebegsz körültem,
Miként Zephyr tavaszkor ’stb.

Nem emelem ki a’ kevés szavú hat sorban a’ 14 hibás arsist, hanem kér
dem, ki az anacreoni szchema typusát nem hozza magával e’ magyar dal ol
vasásához, nem fog-e benne épen ellenkezőleg trocbaeusi lejtést találni, ’s azt 
nem igy hangoztatni-e ?:

o  c  o
Régen sóhajt utánad

© o  o
Szivem, kegyes leányzó!

O O  O  O

Régen, de ah, nem érzedO • O
Amor szelíd hatalmát.

© © o
Vígan lebegsz körültem

O © o
Miként Zephyr tavaszkor ’stb

Nem e’ Irochaeusi lejtést érzi-e kiki Himfynél:

Mint az őzek | az erdőben
C ©

A’ halak a’ | vizekben,© C
Madarak a' | levegőben 
© ©
A’ méhek a’ | kertekben:

© © C
Olly szabadon | ’s kedvcm-telve 
c, © ©
Kltem egykor | napjaim

© © C
Yigan lejtve | énekelve
r. © ©
I zém kicsiny | bajaim.
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’s nem ezt értette-e Schedius ezelőtt 40 évvel, midőn Himfyt trochaeusokban 
mondá írottnak, melly állítás Csokonainak, Lillához irt előszavában, olly kép
telennek látszott ?

Ellenészrevételt hallok. És a’ belien nép, mondjátok, mellynek a’ termé
szet megérzésére — hogy igy szóljak — olly ifjúi fogékonysága volt, mint 
találhatott fel formákat, mik az előadás szellemével nem hangoztak össze, vagy 
azzal épen ellenkeztek? De jól jegyzi meg Poggel, mikép „minden népnek 
sajátságos érzésmódja, veleszületett gondolatrhythmusa van, melly zenében 
és nyelvben, sőt minden művészetben és előadásban kitűnik. E’jellemhez ké
pest az egyik élénken és gyorsan siet, sőt rohan a’ szó és mondat végéhez, ’s 
minden közbeesőn át szeretne siklani; midőn a’ másik bizonyos komoly rhyth- 
must tart, 's mindegyik szótagra a’ méltóság és hatály bélyegét igyekszik 
nyomni. Ez által, úgymond, a’ hangsúly és idömérték dolgában bizonyos nem- 
zetszerü modor támad, melly sokszor ellenkezik azzal, m it az á t a l á n o s  
e m b e r é r z é k  k ö v e t e l . “ ’S előre bocsátván, mikép minden nyelvképzé
sében négy alapösztön munkálódik, az alak, a’ kifejezés, a’széphang ’s a’saját 
egyediség kifejezésének ösztönei; ’s hogy e’ négy ösztön különféle népeknél 
különféle viszonyban munkás : miszerint például az egyiknél a’kifejezési ösztön 
uralkodik az alak és szépbang ösztönén, midőn másnál viszont az alak és széphang 
érzéke élénkebb a’ kifejezés ösztönénél: azt állítja a’felhívott aestheticus, hogy 
a’ hangoztatás a’ görög nyelvben, melly egészen külsőnek, szabálytalannak ’s 
üresnek látszik; ellenkezőleg, valamennyi nyel vképzö ösztön egyhangú összeha- 
tásának szép kifolyása; ’s részletes fejtegetésekkel kimutatja, mikép az idömér
ték a’görögben nagyrészt szinte összejö a’ súlymértékkel, ha a’származtató és 
hajlító szótagocskákat nem holt hangoknak, hanem élő és jelentes szócskáknak 
vesszük. Ugyan e’ viszony mutattatik ki a’ latin nyelvben is : ’s hol az ki nem tűnik, 
ezt az e’ két classicus nyelvben egyforma erővel dolgozó alak és széphang ösztö
nének kell tulajdonítani. A’ ma g y a r b a n  ez nincsen úgy. Láttuk, hogy midőn, 
például, a’ birtokosság viszonyát akarjuk kiemelni, azt a’ birtokos ragok megnyo
másával teljességgel nem eszközölhetjük; hanem kénytelenek vagyunk önálló 
személynévmást bocsátani a’rágós szó elébe: ’s például, k a r d o m helyett az 
én kardomat mondani. Ezek mutatják azt is, mikép a’ magyarban (úgy mint a’ 
németben is) más nyelvképzö erők munkásak, mint a’görög és latinban; hogy a’ 
mienkben a’ kifejezési ösztön élénkebb az alaki és széphangi ösztönnél, mit a’ 
már eddig mondottakon kiviil határozottan bizonyít a’ s z ó k ö t é s  is, mellyben 
minden nyelv saját szelleme leghatályosban nyilatkozik. Ugyanis valamint nálunk 
minden egyes szóban a’ hangsúly a’ fő- ’s mintegy anya-fogalmat tartó gyökér- 
szótagon fekszik: úgy fekszik a’ mondat hangsúlya is azon szó felett, melly a’ 
föfogalmat fejezi ki, ’s ezt ismét azon renddel követik a’ mondat többi egyes 
részei, mellyet ezeknek a’ föfogalomhozi viszonyaik foka szükségkép boz ma
gával : midőn a’ görög és római szókötés, az alak és szépbangi ösztön élénk
ségénél fogva, a’ legtarkább áttételekre van felhatalmazva.

E’ tapasztalati tételből lehetne mutogatni, mikép a’ régi classical nyel



257

vek az említett két nyelvképző ösztönnél fogva sokkal költőiebbek mind az uj 
nyelveknél, mind a’ magyarnál; mikép viszont a’ magyarban olly parancsoló- 
]ag uralkodó k if ej ez é s i ö s z t ö n n é l  fogva a’ ma g y a r  p r o s á n a k  az 
uj v i l ág  l e g t ö b b  n y e l v e i  f e l e t t  f é n y e s  j ö v e n d ő j e  van;  de mind
ez elvonván felvett tárgyunktól, elég legyen ezekkel is odamutatni, hogy mind 
az idömérték, mellynek kútfője az alakösztön és széphang, nem a’ kifejezés, 
mind az ezen alapvó belien szchémák, a’ pompás hexametertől fogva az egy
szerű lágy anacreoni jambusig, bármelly könnyen simul hozzájok nyelvünk 
teste, nyelvünk szellemével merőben ellenkeznek.

’S ezért az élet nem ismeri el az iskolának e’ melegházi növényeit, ’s 
más, a’ nyelv természetével egyező törvények kihirdetését várja, mellyeknek 
mind népdalainktól, mind jelesb költőink müveiktől elvonását bátor vagyok 
ezennel indítványba hozni.

Egyébiránt e’ kérdésre nézve valamennyi újvilági nyelv azonegy hely
zetben van. A’ belien nyelv, nyelve az emberiség ifjúkorának, mellyet meleg 
érzet, munkás képzelem, a’ természetnek első kézből vétele ’s közvetlen meg
értése, a’ szépalak iránt rendkívüli fogékonyság ’s nyelvképzésben a’ zenei 
elem előluralkodása bélyegez; a’ hellen nép ltiválólag a’szép emberiség népe- 
Más szellem befolyása alatt ringott az uj kor bölcsője; az uj emberiség a’ ter
mészetet másod kézből tanulta, a’ kész művészet és tudomány utján; mit a’ 
régiek az érzék utján vettek fel, az újak az értelemén sajátítják e l , nyelveink 
tán logicaiabbak, de kevésbbé művésziek, ’s mindenek felett kevésbbé zené- 
sziek. legfelebb az olaszt és spanyolt vevén ki, mellyek ez oldali kiképzésének 
saját égöv és népjellem szinte sajátlag kedvezett. Megkisérték ugyan az uj 
európai népek valamennyien a’ hellen versformákat, az olaszok és spanyolok; 
a’ csehek, horvátok és lengyelek; a’ németek, angolok, hollandiak, dánok és 
svédek. Az olasz és spanyol, helyes érzete által vezettetvén, csakhamar el
hagyta a' hellen verselést, ámbár időmértékes versei szépen folytak; el a’ 
germán népek mind, a’ németet kivevén, melly saját nyelve természetétől el
vont prosodiát alkotott, ’s igy sem bírlak a’ legnémetebb költemények, Klop- 
stock ódái ’s Goethe eposai, a’ nemzetre hatni; elhagyták végre ’s részint el- 
hagyogalják e’ verselést a’ szláv népek is , mert nemcsak saját népi egyedisé
gükből nem forrt elé, hanem, e g é s z e n  úgy,  mint  ná l unk ,  idegen idő
mértékre alapult; ámbár, szinte e g é s z e n  úgy,  mi nt  n á l u n k ,  e’ verseik 
könnyű és teljes hangzásuak, mit nem fog tagadni az, ki tót hexametert valaha 
jól olvasva hallott. ’S igy még azon áldicsöségben is osztoznunk kell tót 
atyánkfiaival, mellybcn — hogy a' régiek versformáit utánozhatjuk— annyira 
szeretünk gyönyörködni.

De hanyatlik nálunk is az idegen istenek kora; mi is rég nem láttunk na
gyobb müvet hexameterekben,’s mikor egy-egy éneket olvasunk Alcaeus vagy 
Sappho szehemáiban, hangokat láttatunk magunknak hallani a’ múltból; csak 
a’ jambus és trochaeus van még divatjában, ’s még mindig romai idömérték 
állal szabályozva.



258

így, tisztelt hallgatok — kiknek türelmére csak azért vagyok bátor tá
maszkodni, mert kicsinyben úgy mint nagyban haladás barátinak hiszem — igy 
költészetünk, a’ nélkül hogy tengjen, nem maradhat. Először is mértéktant 
kell alkotnunk, melly más, mint nyelvünk hangoztatásán alapvó nem lehek 
mclly szerint tehát az a r s i s b a n ,  vagy a’ tetözés pontján a’gyökérnél egyéb 
szótag nem állhat, midőn viszont a’ t h e s i s r e  vagy a’ siilyedés pontjára gyö
kérnek nehézkednie tilos leszen. Hogy a’ vers annál hangzatosb, a’ fülnek 
annál hizelkedöbb, ha az arsisba e g y s z e r s m i n d  h o s s z ú  ’s a’ thesishe 
egyszersmind rövid szótag ju t, ’s ekép a’ belterjes mennyiség a’ külterjes
sel, a’ súly az idömérlékkel találkozik, világos: ’s épen ezért a’ magyar költő 
mesterségének e’ rendszer szerint tág és nehéz mező nyílik, de háladatos.

Második pont a’ l á b a k  elmélete, melly szinte nem maradhat a’ romai tan 
bilincseiben. A’ mi szavaink, az egytagú gyökerek is, és még inkább a’ szár
mazékok és összetételek, ragozás által annyira meghosszabbulnak, hogy gyak
ran nem kél, de három ’s több lábakra is kiterjednek a’ régi tan szerint, ’s 
mivel minden lábban van emelkedés vagy tetözés és siilyedés, illy meghosszult 
grammatical szó kétszer, háromszor fog arsisba jutni, ’s igy képző vagy rag 
leszen kiemelve, mellyet a’ fogalom becse szerint kiemelni különben nem 
akarnánk. Hosszú szavú nyelvünk tehát szükségkép hosszabb lábak felállítását 
kivánand, mellyekben gyökér, képző és rag a’ tartalmi fontosság foka szerint 
szabadon mozoghat.

Két neme a’ lejtésnek lesz verstanunkba felvehető: a’ t r o c h a e u s i ,  
mellynek első tagja tetőzik, a’ második leszáll, ’s ezen előre sietésnél, esésnél 
fogva ott alkalmazandó leginkább, hol öszhangzás, élénkség vagy könnyűség 
jellemzi a’ tartalmat ’s beszédet : tehát búslakodó és derült dalokban, elégiák
ban, vígjátékban, vigbeszélyekben ’stb; — és a’ j a mb u s i ,  melly — igazi 
jambusunk nem lévén — nálunk sajátlag trochaeus, de előtaggal (felütéssel). 
Ennek első tagja súlytalan , a’ második emelkedő lévén, előre igyekvést ’s a’ 
második szótagoni rövid megnyugvásával mintegy legyőzött nehézség utáni 
pihenést éreztetvén, menetele lassúbb, hatályosabb, méltóságos,’s azért általán 
komoly jellemű költeményekhez illőbb: szenvedélyesés epedé dalokban, ódák
ban, komoly színműben ’s eposban alkalmazandó.

III.

Hátra lenne a’ r í m röl szólanom. De én annak sem apológiáját nem aka
rom adni, mert arra most már nincs szükség; sem elméletét, mert ez a’ jelen 
kérdésnek nem része. T. i. a’ rím körül általán nincs többé levivandó balitélet 
'agy ál tan; szabályozni pedig azt, mi nálunk kielégilöleg mindeddig nem 
történt, ’s gondosabb kezelését sürgetni, más alkalomra tartom fel magamnak. 
( sak azon h a t á s  kútfejét, mellyet a’ szép rím gerjeszt, kívánom kimutatni, 
midőn az elly nagy tekintetben álló classical szehemák kivétel nélküli elveié-



sét indítványoztam. ’S e’ kútfő nem egyéb,.mint azon gyönyörűség, mellyel 
a’ különbségek kiegyenledése, az ezzel járó váratlanság ’s igy meglépés ál
tal gerjeszt. Az olly rímek tehát mint:

szivemet
keblemet

épen nem gyönyörködtetnek, mert ugyanazon beszédrészek hasonló viszonyba 
jővén, mi természetes!), sőt épen mulhatlan, hogy ugyanazon nyelvtani vál
tozásokat vegyék fel; midőn ellenkező esetben külön beszédrészek, külön vi
szonyok kifejezése mellett hangban összejővén, e’ váratlansággal kellemesen 
meglepnek,’s a’különbségek e’bár külső kiegyenledésével bizonyos rendet sej- 
diltelneka’ kiilönféleségben is, ’s kicsinyben mintegy lenyomatát azon nagy
szerű öszhangnak, melly a’ külön roppant világokat összeköti, ’s mcllynck el
gondolása saját megnyugvást csepegtet az emberi szívbe. ’S ime’ kútfőből t.i. 
a’ különbségek egyeztetéséből, ’s a’rím által gerjesztett gyönyörűség okából: 
a’ különbségek kiegyenledése által támadt meglépésből, kellene kifejteni a’ 
verstan e’ nevezetes részét: az egész magyar rímtant, melly eddig még a’ 
nem létezők sorában áll.

Ha ezen, nem annyira magyarázatból, mint érdeklésböl a’rímnek magasb, 
mint csak fülcsiklandoztató becsét nem érzeni nem lehet: bátran merhetem 
az olasz epicusokra hivatkozás nélkül is a' rímes stanzát ajánlani az epicusok- 
nak a’ hexameter helyett, az ódaköltőnek az alcaicus helyeit, az elegia Írójá
nak a’ distichon helyeit; ’s a’ festököltészet, a’ heroid, az epistola, satira, a’ 
tanköltés minden nemei pirulás nélkül fognak e’ nemes ékszerrel élni formáik 
emelésére.

Bizodalommal hagynám el, tek. Társaság és tisztelt hallgatóim! e’szószé
ket, ha költő volnék, ha erőt éreznék magamban tragédiát teremteni, mint Irene, 
epost mint Eger,’s ódákat és dalokat mint Berzsenyi és Vörösmarty. Mert mü
veim fenállanának, ’s velők a’ formák, mellyekhez ösztönt adok vala és példá
kat. De igy nincs egyéb hátra, mint kérnem azokat, kik a’költészet szent láng
jával áldattak meg: ne hagyják az elmélkedő mübarát szavait elhangzani v i z s 
g á l a t i a m é ,  ’s ha valóknak találtatnak , küzdjenek meg a’ szokatlanság ké- 
jelmellenségeivel, ’s léptessék életbe, mit nekem csak megpendítenem, csak 
javaslanom adatott.



A1 KÖNYVTÁR ÉS ARZENÁL VELENCÉÉBEN. *)

Sajátja volt az a’ középkor hatalmasbjainak, a’szép művészetek mellett a’ tu
dományokat is kegyelni; ’s habár a’ tudósok miként Dante, Galilei, Tasso 
’s többek példája tanusitja — nem részesülhetlek is mindig azon tartós és biz
tos pártfogásban, melly mintegy kizárólagos kedvezménye volt a’ képzőművé
szetek (festészet és plastica) mestereinek: tetszettek mégis önmagoknak ab
ban, ha már saját eszök híressé nem teheté: tegye azzá a’ fény, melly a’ tu
dományos férfiak társalgása és pártfogása által körükben szétömle. E’ sa- 
játlagos bélyeget a’ velenczei aristocraták sem nélkülözék, kik egyébiránt — 
mint szinte egyéb fejedelmek is — a’ középkorban, sőt később is, csak úgy és 
addig áraszták kegyöket a’ Músák fiaira, mig azok tudományukat a’ pártfogók 
érdekére és dicsőítésére forditák. E’ bélyegnek itt némi külön, ’s egyszer
smind hatalmasan vonzó színezetet adott ama határtalan féltékenység, melly 
a’ Signoria dicsősége iránt minden legkisebb tárgyra kiterjedt, ’s melly árgus- 
szemekkel őrködött minden felett, mi sz. Márk fényének növelésére, gyarapí
tására szolgálhatott. Ez nyújthatott ösztönt P e t r ar cá nak, ez B e s s a r i o n  
bibornoknak is, hogy nevezetes könyvtárukat mindketten a’ velenczei köztár
saságnak ajándékoznák. Amaz alapitója; emez megbecsülhetlen gyűjteménye 
által gazdagitója lön sz. Márk könyvtárának, mellynek őrei később a’ köztár
saság első tisztviselői közé soroltattak,’s közülök többen dogék is lőnek.

Nevezetességeiből e’ könyvtárnak, melly kéziratokban Europa leggaz
dagabb könyvtárai egyikének lartatik, csak Fra-Mauro földabroszát említem, 
melly annyiból igen feltűnő, hogy e" férfiú, ki camalduli szerzetes volt, a’ ko
lostor falai közt 1460-ban — mert akkor készité földabroszát — már ismerte

*) C s á s z á r  Ferencz urnák annyira kedves ’s mulatva oktató Utazás Olaszországban4 
czimü legújabb munkájából. Reméljük , bogy nyájas olvasónéinknak óhajtását te 1 — 

jesitendjük, ha illy becses, s z í v -  és é sz  képző müvekkel, mellyek a'töredékben 
mindig egy egészet formálnak, megismertetjük őket. Nem birjuk eléggé kegyeikbe 
ajánlani e’ jelen müvet is, szerző gazdag ismereteinek ’s ta aszlalásinak tárházát, 
meSSY®z®dvén arról , hogy az olvasására fordított időt nő és férfiú aligha neme
sebb ’s szellemgazdagitóbh élvezetnek áldozható fel. Szcrk.
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’s tudta a’ földirat mindazon elemeit, mellyekröl az előtte s utána élt geo- 
graphusok értekeztek. E’ földabroszon már ki van téve a’ Jóreményfok is : 
noha az akkor még föl sem fedeztetett. — Be s s a r i o n  ajándéka— 1468ban 
— eszközlé igen nagy részben A 1 d i velenczei hires nyomdájának létesülé- 
sét, mellyben egy századon keresztül a’ görög ’s latin classicusok munkái a’ 
legnagyobb correctséggel ’s csínnal nyomattak. Az öregebb Al d i ,  ki olly 
sokat tön a’ hajdankor tudományos kincseinek terjesztésére, kinek munkássá
gára Velencze szűk lévén, intézete egy részét Romába helyzé át, fia halála után 
feledve lön Yelenczében — az emlékek hazájában!

A’ könyvtárból lejővén, a’ két gránitoszlop felé lépdeltem, mellyek közt 
hajdan a’ Ti z ek  és Há r ma k  halálitéletei — ha nyilvánosságtól nem félt az 
önkény — végrehajtattak. Ma vig sajkászok csevegnek a’vér e’hajdan iszonyú 
helyén: nem rettegve attól, hogy meggondolatlan szavaikért fejők essék el ott, 
hol nyelvök tán megficzamlott.

,Gondoliere!4 kiálték az érintett oszlopok közül a’csevegő sajkászok közé, 
’s legott négy-öt kinálkozék szolgálatával. A’ legjutányosbbal szerződésre 
léptem, 's bebúttain háttal a’ „castrumdoloris44 alakú, fekete szövettel borított 
házikóba *), melly a’ hosszudad sajkának épen közepére illesztve, valamint 
egyfelől a’ hajdani Velencze urainak fényüzéstöli idegenkedését , ’s a’ 
mainak gyászképét juttatja az idegennek eszébe: úgy másfelől jól eső 
árnyékot ad a’ nap hősége, ’s a’ déli szélnek habokat verdeső locskos sza
kák ellen.

Az Arzenálba valék menendő ’s csónakászom ritka ügyességgel vonva 
ki gondoláját a’ többiek közül, tatjára állt, ’s hosszú keskeny evezőjét a’ ha
bokba eresztve, a’ sajka, — bárdalaku fényes hatfogu aczélorrával, melly ele
jére disz gyanánt fiiggesztetik — sebesen repült a’ schiavoni-part hosszában 
a’ csöndes lagúnán; mig majd balra — ha nem csalódom, a’ harmadik csator
nába — bekanyarulva, megállapodott, rs én belőle a’ két óriási oroszlán grá
nitszobra elé léptem, mellyek az athenaei piraeusból ide hurczoltalván, a’ 
fegyvertárnak pompás diadalkapuhoz hasonlító bemenetéhez nagy jelentésű 
örökként helyeztettek; de mellyek, erejök vénség miatt elenyészvén, ma már 
az idegen figyelmében is csak annyira részesülnek, a’ mennyire némi belső 
ösztönből az ifjabb kor az aggabbnak, ha emléke dicső, hódolni szokott.

Az A r z e n á l  Velencze dicsőbb századaiban egyike volt a’ köztársaság 
legbámulandóbb intézeteinek, mint szinte egyike az ó és újvilág nevezetesb.

*) Erre figyeljen az idegen: mert ha igy nem búvik be, a’ furfangos gondoliere tüs
tént tudja, hogy idegennel van dolga, ’s ez aztán ártatlan tudatlanságát sokszor 
szép pénzzel lesz kénytelen megfizetni; mert az árszabást a’ velenczei sajkászok is 
úgy tartják csak meg, mint a’ pesti bérkocsisok.

*») A’nagy gazdagság közepette tilalmas volt a ’ velenczei patríciusoknak ruházati pompa 
által megkülönböztetni magokat a’ néptől : azért a’ fekete köpenynek ‘s a’ csóna
kok fekete szövetteli beboritásának divata.
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hajógyárainak. Tömérdek falai, mellyek köriték, ’s tornyai, rnellyekben sza
kadatlanul figyeltek bátorságára a’ jól fizetett örök: erősséggé tevék azt? 
mellében Velencze hatalma központosulva, összesítve volt; azért nem csoda, 
ha annak fentartása’s igazgatása a’ Signoria főbb gondjai közé tartozott. Egész 
hajóhadak állottak itt, készen minden perczben a* butorzásra és indulásra , 's 
egész seregeket fegyverezheténekföl tárai. Munkásai száma, midőn aztDante 
megéneklé*), 16 ezerre téteték, meily szám a’ köztársaság hanyatlásával 
mindegyre fogyván, ma már alig megy ezerkétszázra! Csak ha e’ roppant 
közerőt nem feledjük, lesz megfoghatóvá az : mint bírta Velencze tengerek 
fölötti uralkodását századok hosszú során át fentartani; csak igy hihetővé, mit 
a’velenczei krónikák csodaként följegyeztek, hogy mig az Arzenál egyik tere
mében III. He n r i k  franczia király a’Signoria által megvendégeltetett: azalatt 
egy puszta hadhajói butorzának fel ’s bocsátónak tengerre az Arzenál munkási í 
Ma félig rom ez is, mint a’ lagúnák egyéb emlékei: egyik nagyszerű marad
ványa- a’ hajdani fény és hatalomnak, mellyben nem csupán az oroszlány köz
társaságnak csodáljuk politicáját, hanem magasztaljuk egyszersmind az üdvös 
intézetet, melly habokra szállító a’ hajóhadakat, hogy a’ keleti sötétségnek 
nyugatrai terjedését gátolják tengeren: mig annak a’magyar seregek mellék
ből állitának gátot szárazon!

Midőn kilencz év előtt jövék a’lagúnák városába, egy egész napot töltöt
tem az Arzenálban; ’s annyit szokott abban tölteni rendszerint az idegen, ki 
először jő Velenczét látogatni. Most néhány órát szánva emlékezetembeni fel— 
frisitésére az itteni nevezetességeknek, a’ kötelek, horgonyok, árboczok, ha
jófák, vitorlák ’satb. gazdag raktárai nézdelésével felhagytam, ’s egyenesen a ’ 
fegyvergyűjtemény két teremébe iparkodtam^ Iíebelszoritó érzés hatalmazott 
el rajtam most is, mint először, midőn a’szertelenül nehéz régi fegyverzeteken 
végig pillantottam. Azok nem készültek a’ mai kor elpuhult emberei számára! 
Súlyát megkísértendő, egy kardot kértem, hogy fölemeljem. Fölemeltem azt, 
de vágásom nem szabta volna ketté a’ hét sváb nyulát, hacsak talán a’ fegyver 
önsúlyával nenn Négy lábnyi hosszú a’ kard aczéla, ’s ehez még elefántcsont
ból faragott egy láb hosszú markolat járul; hüvelye nem volt, mert a’nyeregbe 
akasztatván, szükség idejére két kézzel használta azt a’ lovag. Könnyen meg- 
fogám, mint bánhatott e’nehéz fegyverrel, még nehezebb pánczélban is, a’ lo
vag, midőn kalauzom kétéves gyermekek számára készült fegyverzetet — si
sakot, vasinget, nadrágot ’s lándzsát — mutatott, melly által a’gyermekek már 
kisded korukban a’ nehéz öltözethez szoktattatának "s a’ fegyverforgalásban 
gyakoroltatának. A’ kányám bárdok, horgos lándzsák és szörnyű nagy szeker- 
czék, úgy látszék nekem, mintha inkább faldöntésre, mint emberek ellen hasz
náltattak volna : mert csakugyan valódi érczfalat is képeze egy olly hajdani 
tábor sor, mellynck vitézeit telőtül talpig hasonló aczélmez fedezd. — Itt tar- 
talik az első bombaszóró mozsár börbiil, mellyel, ha emlékezetem nem csal,

*) i)ka Commedia divina1* Dell' inferno : Canlo AXt.
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Moros  ini  használt legelőször a’ peloponnesusi hadakban; itt szinte At t i 
l ának is állítólagos börsisaka, mellyel én szintolly áhítattal nézdelék, mint 
minővel a’ franczia szokta nézni IV. He nr i k  királynak itteni fegyverzetét. 
Barátságos vonzalma ’s hálája jeleid adá azt a’ nagy ’s hosszabb életre érde
mes fejdelem a' köztársaságnak, mellytől, saját kérelmére, patríciussá nevezte
tett, ’s tetemes pénzbeli segélyt nyert a’ szövetséges háborúkban. — Itt áll 
végre An g e l o  Emo,  utolsó velenczei admirál ( f  1792), emléke, Canova  
szép müve, carrarai márványból; ’s egy a’ lagúnák tengeri dicsőségének fé
nyét tanúsító zászló, mellyet Morosini, Velencze utolsó nagy embere, a’ Le- 
pantonál megvert török harezban nyert.

A’ vitézség ’s általa szerzett dicsőség e’ szép emlékihez közel állnak is
mét a’ sötétleg durva kor borzasztó müvei, mellyeket a’ féltékeny zsarnokság 
gondolt ki azok kínzására, kiket bűnösökül akart, vagy vélt tekinteni. Két pán- 
czél, mellyekhez aczélsisak van forrasztva, kinzószerekül használtattak a’ val
latásokra; a’vádlott melle és feje fért azokba, ’s e’tagjai fokonként addig saj— 
töltöttük, mig nem vallott, vagy— vallani nem tudván, avagy nem akarván, ha 
elég lelki erővel birt, az iszonyú kínokat elviselni — mig melle ’s koponyája 
izekre nem zuzatott. Az egyik fül irányában nyílás van, mellyen a’vallató biró 
hallgató a’ vallatott fohászit, jajait ’s töredező szavait!— Két üveges ajtajú szek
rényben, sok nemii ’s alakú pisztolyok, kések, handzsárok’s puskák közt, két 
gyilok is őriztetik, mind megannyi— kivált ez utóbbi — kedves ’s egykor, olly 
igen rettegett fegyverei az olasz bravoknak*)• Vannak e’törökközt, mellye- 
ken számok láthatók, a’ dijt jelentők, melly a’ döfés mélységét jutalmazandó; 
másokban méreglyuk vehető észre, melly egy nyomantyu által felnyílt. Voltak 
krisztályból készült gyilkok is, mellyek a’ sebbe törettek, hogy azt teljesen 
gyógyithatlanná tegyék. De mindezen öldöklő eszközöknél iszonyúbb azon 
lakat, mellyel, hagyomány szerint, a’Carrarák (paduai zsarnokok) egyike, fél— 
tékenységi dühében, neje hűségét akará távollétében biztositni !... ’s amaz íjul 
szolgáló, a’vékony tűt lovalökő kulcs, mellyel egy ifjú, a’szeretett, de őt viszont 
nem szerető’s azért kezét el nem fogadó hölgynek előbb jegyesét, aztán szü
léit ’s testvéreit és végre magát a’ leányt áldozó fel örült szenvedelmének!— 
Rettenetes időszak, midőn a’ szép Italiában is a’ dicső az aljashoz, a’ nagy a’ 
pulyához, a’ szép és ájtatos a’ rút— és gonoszhoz ölly közel állottak!...

A’ hiresBne i n  tor  o mintája, melly a’hajóvázak teremében szemlélhető, 
az eredetinek pontos utánzása és pazar gazdagságául tavai készíttetett. A’ 
B u c i n I o r o pompás hajó volt, melly évenként csak egyszer, urunk menny- 
bemenetele napján, bocsáttatott tengerre, hegyennek eljegyzési ünnepélye 
nagyobb fénynyel történjék. Nem volt a’keresztény világban állomány, melly- 
nek annyi ’s olly lelkismerctcscn, olly nagy kiilpompával megtartott népünne

) ,Bravo ‘ néven nevezte ttek Olaszországban a’ XVt és XVII. században a’ csavargó 
a zó k ’s bérgyilkosok. — C o o p e r :  „The Bravo“ — és Manzoni. ,,I pronicssi sposi1 
ezímii igen jeles regényeikben a’ bravok egész jellenizcte olvasható.
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pei voltak volna, mint Velenczének; de talán nem is volt állomány, mellynek 
annyira szüksége volt volna a’ néppel elnyomatását feledtető, azt a’ haza di
csősége- és nagyságáróli mámorba ringató ünnepélyekre, mint épen Velenczé- 
nek; holott egy olasz íróként: ,,a’ népnek szájában volt a’ zabla, de ép azért 
olly hosszúra kelle ereszteni a’ gyeplőt, hogy alig vegye észre, hogy az szá
jában van.“ De minden ünnepei közt a’ köztársaságnak legnevezetesb, leg
pompásabb vala ezen eljegyzési, melly 997-ben vette kezdetét, Or s e o l o  
P é t e r  dogénak a’ narentinieken nyert diadala emlékéül; a’ gyürüzési 
pompa pedig 1177ben, midőn III. S á n d o r  pápa a’ R ő t s z a k á i u  F r i d r i k  
hajóhadán nyert győzelemmel megtérő Z i a n i n a k  aranygyűrűt nyujta át e’ 
szavakkal: „Vedd e’ gyűrűt, ’s vele, hatalmamnál fogva, a’ tengert alattvaló
dul. Evenként tudasd te, ’s tudassák utódid, midőn e’ szerencsés nap feltűnik, 
a’ jövő nemzedékkel, hogy a’ hóditásjog alávetette a’ tengert Yelenczének, 
mint nőt férjének.“ — A’ pápa tanácsát sok századokon át híven követte Ve- 
lencze, egész hanyatlásáig ; midőn a’ hűtlen jegyes csak mosolygta már, sok 
évek óta, a’ hiú szertartást; és a’ virágokkal behintett tengerhez, gyűrűt vetve 
csöndes hulláimba, így szólt a’ dogé évenként: „Eljegyzünk téged e’ gyűrű
vel, igazi ’s örökös felsőségünk jeléül!“

A’ B u c i n t o r o n ült illy 
alkalommal mindig a’ dogé, a’ 
kiilhatalmak követei- ’s a’ pa
tríciusok fiaival; de nem ültek 
soha —• Be dma r  összeeskü
vése (1618) óta— a’ nagyta
nács tagjai: nehogy árulás, 
vagy szélvész által — melly 
az arzenál főfelügyelője eskü
jének daczára is bekövetkez
hetett volna*)— életök , ’s 
igy a’ haza veszélynek legyen 
kitéve; mert az említett spa
nyol követ által forralt össze

esküvésnek czélja vala: a’ Bucintoron jelenlevő minden patrícius kiirtásával 
megdönteni a’ köztársaságot. Megülte Velencze e’ nemzeti ünnepet még akkor 
is, midőn az adriai öböl már nem érzé elkorhadt vőlegénye hatalmát, ’s midőn 
a’ Jóreményfok körülhajózása és America feltalálása óta megszűnt Velencze a’ 
tengerek királynéja lenni,’s e’dicsőséget a’brit és németalföldi lobogóknak lön 
kénytelen átengedni, mellyek a’ keleti Indiák kereskedését magokhoz szítván,

*) Az arzenál admiraljának meg kelte az ünnepély előtt esküdnie, hogy annak lefolyta 
alatt nem fogna szélvész támadni a’ tengeren.
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megrontották a’ lagúnák ezen hiú bálványát, melly elvégre merő szemfény-
vesztési hagyományokból lön összeférczelve__

Kijöttömben még egyszer bucsúpillanatot veték a’ két elaggott görög 
oroszlánra, mellyek — mint többen hiszik — az örökre dicső marathoni csata 
emlékére készítetvén, 1687-ben szállíttattak át a’ lepantoihös által Velenczé- 
be; — ’s ismét a’ gondolába léptem.

K Ö L T E M É N Y E K.

U J K 0  R T E S D A L.

Magyarország az én hazám,
Ilten nevelt apám, anyain ,
Magyar az én nemzetségem,
Onállás a' büszkeségem.

Igaz magyar csak úgy vagyok,
Ha hazámnak használhatok,
Egy istenem, egy királyom,
Ezt tisztelem, azt imádom.

18
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Nem henyélek, iparkodom,
Az okos szót elfogadom,
Hej, ha mindnyájan így tennénk,
Bizony boldogabbak lennénk.

Szent a’ magyar nép törvénye,
Ez oltalma, szemefénye;
A’ mi olly szent, át nem hágom,
A' fát alattam nem vágom.

Ha választok elöljárót,
Viczeispánt, szolgabirót,
Ebben engem a’ becsület,
’S az igazság lelke vezet.

i
Judás-pénzen, boritalon 
A’ lelkemet el nem adom;
Czudar az, a’ ki ezt teszi,
Még czudarabb, ki megveszi.

Lélekkeritö kupeczek ,
Veletek nem adok veszek ,
Hitvány kalmár a’ házaló,
Otthon is el kel, a’ mi jó_

Ki velem csak akkor koma,
Ha áll a’ tiszti lakoma,
Nem kell csalóka hívása, 
Rókafark-csóválgatása.

Ki rá való, 's megérdemli,
Az bennem emberét leli,
De rám magát ne imádja,
Benőtt már a’ fejem lágya.

Akár ki szól, meghallgatom,
Vadul le nem hurogatom;
Mert ha magyart magyar bántja,
Ki leszen tehát barátja?

Ha szavam kérik, követem 
Saját lelkiisméretem;
De más szájával nem eszem,
Mire való tehát eszem ?

Hazámé javam, életem,
Ha kívánja, lefizetem,
A’ terhet nem tolom másra,
Adok közös javításra.

C s u c s o r
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Ö R S I  V Á R A .
( B A L L A D A . )

V én Örsi szép hegyoldalon 
Árnyas bokor tövében 

Pihenteté ki tagjait,
Szent béke van szemében.

’S körötte, mint egy tisztes ősz 
Látnok körül, csend ünnepel; 
Csak hószakúla szálain 
Enyelg a’ csintalan lebel.

Rivalt a’ kürt, hullott a ’ vad,
De újra néma csend lett,

’S az ősz felé a’ bokrokon 
Túl két ifjú közelgett.

’S mondák: csak apjok haljon el, 
Sasok tanyája lesz a’ vár,
’S nevök rettentő név leend,
A’ merre majd csak híre jár.

Vén Örsit a’ gonosz beszéd 
Magán kívül ragadja,

S miként ha a’ Vezúv haván 
Kiront a’ tűz haragja:

Az ősz galamb olly hirtelen 
Boszúra gerjed, talpra kel,
’S felszedve kürtjét, fegyve.ét, 
Síelve ment a’ várba fel.

És vára gazdag termiből
— Nem érthetők a’ dolgot — 

Vén Örsi sok cselédnél
Mindent a ’ völgybe hordott. 

És ment, a’ nép szerette öt, 
Egész örömmel engedett 
Csendes szerény hajlékibán 
Szelíd urának lakhelyet.

Az urfiak hús alkonyon 
A’ várba visszatérnek:

,Mi pusztaság ez ?‘ kérdezik 
’S ijedve összenéznek.

„Isten hozott! szép urfiak,
— Mond Örsi — ép jókor jövék“ ... 
’S hófürteit megrengeti,
Kezeben három fáklya ég.

18
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„Apátok sírja szélén áll,
Mi jó a’ sírok álma !

De milly pokol, ha illy fiuk 
Bűnös kezében állna.

Tudom, tudom, ha elhalok,
Sasok tanyája lesz e’ vár ,
'S az Örsi-név szörnyű leend 
A’ merre majd csak híre jár.

De Orsi él még ’s ellenáll ; —
Vegyétek im e’ fáklyát,

Avagy ha tán nem tetszik ez, 
ü  szült apátok á tk á t! ‘

A fáklya kelle, ’s apjokat 
Követve elrohantanak ;
A’ felpiruló hajnalon 
Füstölgve álltak a’ falak.

Baglyok tanyája lett a’ vár ;
De jöttek ’s múltak évek,

’S a’ roskadó komor falak 
Ismét fölépülének.

Belölök a’ vidékre szét 
Jótétemény malasztja folyt,
’S a’ hir ölén vén Orsinek 
Szelíd nyugalmas álma volt.

Tarkanyi Béla.

E M L É K L A P O K .

1 8 3 6.

II.

A’ V I O L A .

Ismered a’ violát, melly illatkincseit osztva,
Bájos körré tesz zord sivatagbeli tájt; 

Szivjóságidból igy alkosd, lányka, világod;
Légy angyal körödön, úgy leszen az neked ég.

Bajza.



D Ü N A P A R T I  É L E T .

NAGY I GNÁCZTÓL.

»képzeljünk az egész világnak, azaz Budapestnek, melly nekünk kis világ, 
szép nyári reggelt, magunknak pedig jó és derült kedvet, hogy ne lássunk 
mindent szerfölött fekete színben, és sétáljunk egyet a’Duna pesti partján, hol 
mindig eleven és érdekes az élet, mint a’ tizenhat éves leányka szerelmi gon
dolata. Mivel pedig a’ házat is alól kezdik rendesen építeni, tehát mi is a’ part 
alsó részén kezdjük meg mulatságos sétánkat.

A’ timárlegények munkája nem igen kellemes, azok mellett tehát minden 
észrevétel nélkül mehetünk el, mit meglevén, horgászó vén hadastyánhoz 
érünk, ki már néhány sovány keszeget fűzött zsinegére. Jó magyar vonásai 
vannak a’ derék vén fiúnak, ám mondjunk neki jó reggelt.

,Jó reggelt, atyafi.4
„Adjon isten az urfiaknak is.“

^ ,Jól megy-e a’ halászat?4
-  „Csak megjárja biz az, de jobban is mehetne, ha akarna.44

,Eladja, katona bácsi, e’ halakat?4
„Kellenének is ezek valakinek! Majd csak magam eszem meg.44
,Hiszen ma nincs péntek.4
„Hja, a’ szegény legény konyhájában mindennap nagy böjt káplárkodik.44
,Hát tulajdon konyháján é l, bátyám uram ?4
„Dehogy! Csak a’ gazdámén tengődöm, annak konyhája pedig mindig 

ollyan hideg, mint télen a’ puskacsö.44
,011yan szegény a’ katona uram gazdája?4
„Nem szegény biz az, hanem meglehetősen vén legény, és, a’ mint 

mondják, könyveket csinál.44
,Mégsem szép tőle, hogy halon hizlalja bátyám uramat.4
„Tehet is ö arról! 0 pontosan kiadja zsoldomat, de én azt félre teszem, 

és hallal élek.44
,Hát a' pénzéből mi lesz ?4
„Meggyiijtöm, hogy szépen eltemessenek, ha majd kirántják alólam a’ 

gyékényt.44
,De mégis—4
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„Ha sokat beszélünk , úgy majd kevés halat fogok. Minden jót
kívánok.“

És a’ vén katona nagy figyelemmel függeszti horogzsinegére szemeit, ’s 
mi bízvást tovább mehetünk.

* #*

Miért tolong itt annyi ember ? Milly zaj, alig különböztethetni meg egymás
tól a’ hangokat. Selyemruhás hölgyek, piszoktól nehéz puttonyos asszonyok, 
katonák, fehér nadrágos uracsok, gyufás zsidók, ’s isten tudja még miféle em
berek, egymás hátán tolongnak le a’ meredek partról a’ vízhez. Az illy tolon
gásban ruharepedéseken kivül még nagyobb bajok is szoktak történni. íme, 
most is mit csinál ott azon vörös hajú zsidó suhancz. Egy előtte álló ur zse
béből a’ szép selyem-kendőt kihúzza, ámde az ur sejt valamit és hátrakap — 
’s megragadja a’ tolvajt? Oh, ez igen ügyes ficzkó, és okosan előzi meg a’ vi
hart, egész tisztelettel mondván:

,Tekintetes ur, méltóztassék kendőjét oldalzsebébe tenni, mert e’ tolon
gásban könnyen ellophatná valamelly gazember/

A! tekintetes ur mindjárt gondolta ugyan, hogy tulajdonkép hányat ütött 
az óraj de mégis csak hallgatott, ’s nyugodtan rejté el zsebkendőjét, a’ zsidó 
subancz pedig tovább fúrta magát a’ tömegen, hogy szerencsésb sikerrel kí
sérthesse meg mestersége folytatását.

Hát azon fiatal arszlán mért kiáltotta el magát ? Bizony volt rá oka ! szo
rosan mellette puttonyos asszony állott, kinek puttonyából két igen ártatlan 
’s mégis érdekes kifejezésti borjufej kandikált k i; ez magában még nem baj 
ugyan, de az egyik borjú olly közel volt az arszlán fejéhez, hogy fülét szájába 
kapá és színi kezdé. Milly fölfordult világ! A’ borjú tehénnek nézte az arsz- 
lánt, kinek fölkiáltásán, e’ magyarázat után, most már alkalmasint nem fog 
többé csodálkozni a’ nyájas olvasó. Az arszlán sem csodálkozott ugyan, mert 
rég tudta ö már, hogy rendkívül hosszú fülei még az ártatlan borjú figyelmét 
is magokra vonhatják; hanem iszonyúan haragudott, ’s lökdösni kezdé a’ put
tonyt. Hallatlan merény ! A’ párisi halkofák híresek ugyan, de a’ pesti putto
nyos, vagy magyarul— kranczlis asszonyokkal, nyelvesség dolgában, bizonyo
san távolról sem mérkőzhetnek. Volt bezzeg mit hallania a’ szerencsétlen 
arszlánnak, ’s mi csak azt sajnáljuk, hogy a’ nyelvharcz német nyelven folyt, 
’s oily válogatott kifejezésekből volt összeállítva, hogy magyarázatukat még 
a’ tudós társaság zsebszótárában sem bírtuk föltalálni. E’ közben puttonyával 
mindig tovább szoritá a’ kiáltozó vén asszony a' boldogtalan arszlánt, ki végre 
másik oldalán is puttonyba ütközött, ’s egyszersmind füle körül sajátszerii 
hangokat halla visítani. Eleinte azt gondolá, hogy valamelly lefözött hangú, de 
mégis nagyhírű olasz tenorista szólalt meg mellette; azonban csakhamar leír— 
hatlan iszonynyal győződök meg, hogy másfél esztendős sertés énekel füle 
mellett. Ezt már ki nem állhatá, ’s hátra akart menekülni, de a’ sűrű ember
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tömeg nem tágított, hanem oldalvást leszoritá őt, ’s így majd térdig iszapba 
esett, mi fehér nadrágában kimondhatlan kárt okozott.

De ugyan mért tolong itt ennyi nép?
A’ hajóhidat összetördelé két deszkás talp, ’s igy most egy pár ezer em

bert két parányi csolnak kénytelen egyik városból a’ másikba szállítani, mik
ben egyszerre legfölebb csak tizenkét ember foglalhat helyet, ’s e’ körülmény 
természetesen igen sok bajra szolgáltat alkalmat, mert az egy pár ezer ember 
egyszerre szeretne a’ töredékeny kis csolnakba nyomulni.

íme, a’ csolnak már ismét megtelt, ’s épen indulni akar, midőn egy fiatal 
zsidó húszast mutogat messziről a’ hajósoknak. E’ jelre az egyik legény 
azonnal kiugrik a’ csolnakból, ökleivel’s könyökével utat tör magának a’nép
tömegen keresztül, a’ zsidót megragadja ’s a’csolnakba hurczolja, folyvást ki
áltozva :

,Helyet, helyet! A’ nagyságos urnák minden esetre át kell mennie/
A’ zsidó már csak azért sem sajnálhatja húszasát, hogy illy kevés pénz

ért olly fényes czimhez jutott.
A’ csolnak már indulóban van, ’s ekkor egy vaskos szakácsné rendkívüli 

elszántsággal nagyot ugrik ; de roszul számolt, mert a’ csolnakot már nem 
érheté el, ’s igy természetesen a’ Dunába ugrott, melly szerencsére csak övig 
ért neki. A’ közönséget ezen kis kényszeritett fürdő annál inkább mulattató, 
mert a’ megrémült szakácsné elejté kosarát, mellyböl mintegy száz rák azon
nal tova úszkált.

Ekkor két politikus férfi érkezett a’ partra, kik azonnal igy okos
kodtak:

,Milly rendetlenség/
„Fülvigyázatnak nyoma sincs.“
,Minö veszélyes e’tolongás/
„Emberéletbe is kerülhet.“
,Mért nem vár mindegyik békével/
„Végre csakugyan mégis mindnyájan átjutnának.“
,A’ tolongást meg kellene tiltani/
,,A’ tilalom még nem elég, hanem meg is kellene azt büntetni.“
,Ugy van/
E’ rövid pár beszéd után mindketten kifeszíték könyökeiket, és jobbra balra 

döntögetve az embereket, kevés pillanat alatt egészen a' csolnakig törtek ma
goknak utat, miből méltán következtethetjük, hogy bizonyosan politikusok, 
mert nálunk épen a’ leghiresb politikusok azok, kik máskép szoktak beszélni  ̂
és egészen máskép cselekedni.

Ám, hagyjuk őket tolongni kedvök szerint ’s folytassuk szemlénket.
#  'JI**

Amott a’ talpon néhány asszony ruhát mos, a’nehéz munka mellett mind
nyájan olly vígan beszélgetnek, hogy pamlagán ásitozó. sok dologtalan arsz- 
lánnő bizonyosan irigylené tölök szerencsés hangulatokat.
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De mi ez? az egyik megcsúszik és a’ rohanó folyású vizbe zuhan. Társ
női rémülten a’talp ellenkező oldalára futnak. Nincs segítség a’szerencsétlen 
anya számára, kinek három kis gyermeke olly gondatlanul játszik a’ talpon, 
mintha legcsekélyebb baj sem érte volna őket.

Tíz lépésnyire a’szerencsétlenség színhelyétől két izmos férfi hason fek
szik csolnakában, és kifejezéstelen lomha tekintettel szemléli a’ mindinkább 
tiincdezö vizgyiirüket, mcllyek azon helyet mutaták, hol a’ mosóné vizbe zu
hant. Rost tagjait egyik sem mozditá.

,Emberek segítsetek!‘
„Nem vagyunk halászok.“
,„Szentendrei vinczellérek vagyunk, cseresznyét hoztunk.“4 
.De mégis emberek vagytok; segítsetek.4 
„Megfizet az ur ?“
,Tgen.4
„Hát mit ad?“
,Husz forintot.4 
„,Huszonöt sem lesz sok.“4 
,Embertelenek! Ám legyen, csak segítsetek!4 
„Na, mozdulj, Dimitri.“
Az emberszerető vinczellérek evezöhez fogtak, ’s szerencsésen kihuzák 

az asszonyt, midőn épen harmadszor veté fel öt a’ viz.
Most azonban uj baj keletkezett: az asszony eszméletlen vala, ’s egyetlen 

kocsit sem lehete látni, melly őt kórházba vitte volna , pedig minden pillanat
nyi késedelem halált hozhatott. Ekkor véletlenül orvos ment arra, kinek czél- 
szerii intézkedései által, a’ többi mosónők buzgó segítsége mellett, csakhamar 
ismét magához tért a’ szerencsétlen asszony. Társnői már épen a’ ruhák után 
akartak látni, midőn leirhatlan rémülésökre láták, hogy azok ez alatt — 
ellopottak.

Most mindnyájan jajgatni kezdőnek, ’s kétségbeesésök határtalan lön.
,Oda vagyunk 4
„Becsuknak bennünket.44
,„Koldusbotra jutunk.“ 4
,Meg kell a’ ruha árát térítenünk.4
„„Kinek mostak ?““
,Egy gazdag zsidónönek.4
„„Majd szólunk vele, illy rendkívüli esetben bizonyosan könyörülő

esz.4“ 4
,Oh, arra nem is gondolunk! Jól ismerjük mi öt. Egyetlen garassal sem 

váltaná meg mindnyájunk életét.4
„Azért gyűjthetett olly roppant vagyont.44
Később alkalmunk vala meggyőződni, hogy a' szegény mosónők csak

ugyan igazat mondottak; a' ruha árát meg kelle téritniök, ’s e’miatt az év na
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gyobb részét háromszoros munka és folytonos koplalás közt kénytelenek el
tölteni.

A’ szegénység már maga is súlyos teher, ’s végkép elviselhetlenné válik, 
midőn embertelenség szövetkezik ellene !

Itt a’csirkevásár; midőn ezt mondjuk, akkor tulajdonkép azt akarjuk mon
dani, hogy azon szekerek hosszú sora előtt állunk, miken mindenféle aprómarhán 
kívül tojást és vadat árulnak a’ közel helységekből, ’s itt-ott keréknyi nagy
ságú kenyereket is, mikkel legalábbis három napig küzdhetkilencz éhes csiz
madialegény.

Tekintsünk kissé körül, ’s alkalmasint nem fognak szemeink unatkozni, 
íme, ezen öreg ur két pár kappant ’s egy pár ludat vásárlóit, mert, mint 

ö hiszi, rendkívül olcsón jutott hozzá. Öltözetéből ’s magatartásából Ítélvén, 
nyugalmazott tisztnek vagy tőkepénzesnek kell őt tartanunk, ki gyomrát és 
forintocskáit egyenlőn tiszteli, mert a’ vásárlóit pecsenyének valót maga czi- 
peli haza. Ezen takarékossága miatt rá fognak ugyan a’ hídnál kiáltani a’ 
pénzszedök:

,Hej, fizessünk!‘
Ámde ö büszke öntudattal válaszoland:
„Nemes ember vagyok; mégsem ismernek kendtek?“
És bántalom nélkül fogja útját folytatni, megvetve a’ balgák kaczaját, 

melly utána hangzik, és pedig méltán; mert a’ kaczagók alkalmasint száraz 
kenyeret fognak enni, mig ö legalább is fél arasznyit hízik a’ kövér pe
csenyétől.

Azon mosolygó arczu ’s terjedelmes testű polgár alig fér már egylovas 
kasszekerén, annyira meg van az rakva mindenféle élelmi szerekkel. Hasznos 
polgár ez, mert sok embernek ad munkája után kenyeret.

Ej, milly csinos menyecske ez itt a’ virágos szalmakalapban és kék se
lyem ruhában; ah, ennek karjára már csakugyan nem illik ám a’ kosár. Talán 
szerfölött fösvény uj menyecske, és igy akarja magát kitüntetni?

Oh, nem, csak szakácsné! Oazt gondolja, hogy bérével szabadon rendel
kezhetik, ’s azért kedve szerint czifrázgatja magát, nem gondolva arra, hogy 
legkisebb betegség esetén is tüstént kórházba kell majd vándorolnia, ’s vég
napjait alkalmasint koldulva fejezendi be.

Ott alkalmasint furcsa vásárlás fog történni, mert nagyon kellene csalat
koznunk, ha azon szerfölött egyszerű öltözetű kancsal asszony rendkívül tiszta 
czélból közelitne a’ kocsihoz. Lássuk és halljuk, hogy mit csinál és mit szól.

A’ kocsi előtt vén asszony kuezorog férje subájában a’ boritó mellett; 
a’ kancsal asszony, két igen kétes külsejű némber kíséretében , kik mögötte 
maradnak, a’ boritóhoz lép, és kellemetlen orrhangon szól •’

,Jó napot, anyjok.‘
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„Fogadj isten!“
,Kövérck-e a’ kappanok?4

__ „Ollyanok, mint a’ hájfalat, csillagom.“
,Lássuk csak.4 
„Itt van két pár.“
,Nem igen nehezek.4
„De bizony hídnak is beillenének.“
,Mi az ára párjának?4 
„Egy tallér.“
,Micsoda?4

_ „Csupa drága szemmel éltek ezek, nemzetes asszonyom.“
,Lássunk csak még két párt.4 
„Itt van.44
,Na, nézzék minő könnyük.4
Most két párt a’ mögötte álló kétes külsejű némbereknek nyújtott, mig 

maga a’ másik két párt cmelgeté, és nem győzé eléggé ócsárlani, miben em
lített segédei is derekasan támogalák őt.

,Anyjok, hátha mind a’ négy párt megveszem?4
„Egyetlen batkával sem adhatom olcsóbban, csillagom, úgyis a’ kocsi

bérem sem kerül most ki.“ j f
,Na, itt van, vegye hát vissza.4
A’ vén asszony vissza akarja a’ két pár kappant venni, de a’kancsal asz- 

szony kicsusztatja kezeiből, ’s mind a’ négy állat futásnak ered. Legalább is 
hat rongyos fiú, kik csupán ez okból ácsorognak e’ helyen, azonnal utánok ru
gaszkodik, s’ lezavarja a’ Duna partján a’ kappanokat, hol körömre kerítik 
azokat és eltűnnek velők.

Hát a’ kancsal asszonyból mi lett ?
0  az illy zavart ügyesen tudja használni, ’s elvesz a’ sokaság közt, a’ 

legközelebb utczasarkon pedig a’ kétes külsejii két némber találkozik, kik 
nem mások, mint nála tartózkodó szolgálat nélküli cselédek, és az elorzott két 
pár kappannal hazafelé ballag. Illy jelenetet minden hetivásári napon láthatni, 
’s a’ szegény együgyii földmivelő illy esetben aztán egész csekély nyeresé
gét elveszti.

Hát azon sovány ur ugyan mit keres a’ kocsik hátulja körül? Talán csak 
nem akar lopni? Oh, nem, hiszen szolga van vele iszonyú nagy bőr-szatyor
ral. Ah, mindjárt megtudjuk, mit keres. Egy paraszt hozzá sompolyog, és 
meghitten üdvözli az ismeretlen urat.

,Jó reggelt, korcsmáros ur!4 
„Adjon isten, atyafi! Hát van-e?“
,Van bizony ! A’ nagy hőség sok kárt okozott.4 
„Lássuk hát hamar.44
,Itt van nyolcz pár csirke, hat pár kácsa és öt pár liba.4
„Na, földi, nincs időm hosszas alkudozásra, itt van három pengő forint.44
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,Ezüstben?4
„Igen hát.“
,Isten neki, legalább nyele kerül meg a’ veszett fejszének.4 -  - -
„Minden jót, atyafi.44
,Hasonlóképen.4
Ugyan mikép vásárolhatott illy rendkívül olcsón a’ korcsmáros ? Hiszen 

ezen sok baromfi legalább is tiz pengő forintot ér meg!
Úgy van, de csak — élő állapotban. Azonban, a’ tikkasztó hőség meg

fosztó őket ártatlan életöktöl, következéskép igen természetes, hogy beesők 
nagy csökkenést szenvedett, ámbár a’ korcsmáros szintolly drágán fogja azo
kat föltálalni vendégeinek, mintha legegés?;ségesb állapotban vásárlotta volna 
a’ szerencsétleneket.

De ugyan lehetséges-e ez?
Kérjük a’ szives olvasót, méltóztassék valamelly nyári kedden vagy pén

teken a’Duna partján végig sétálni, és saját élő szemeivel fog állításunk igaz
ságáról meggyőződhetni.

Hol több ember van rakáson, ott zsidónak soha nem szabad hiányoznia, 
’s hol pénz van forgásban, ott a’ zsidónak mulhatlanul szerepet kell 
játszania.

íme, mennyi a’ zsidó itt a’ kocsik közt is! Gyufát, tükröt, ezérnát, var
rótűt, kendőt, gyöngyöt, klárist, ’s száz meg száz apró csecsebecsét és lia- 
szontalanságot kinálgatnak a’ szegény falusiaknak, kik nagy kíváncsisággal 
szenilélgetik a’ drága sok szép holmit. Valóban, kísérteibe jő az ember hinni, 
hogy valamelly most felfödözött uj sziget partján sétálgat, hol az egyszerű 
bensziilöttek egyetlen fényes rézcsatért saját apjokat is eladják a’ tengeré
szeknek. De nem, annyira itt mégsem megy a’ dolog; itt még az anya sem 
adja el tükörért vagy klárisért leányát, hanem legfölebb csak libát ad érette, 
ha pénzét sajnálja. A’kettő közt nem nagy ugyan néha a’ különbségbe végre 
a’ kis különbség is csak különbség.

Hát ott a’ sarkon mit látunk?
Csinos hölgyecske jő cselédével, ’s a’ szögletháznál megállapodván, kissé 

akadozva igy szól hozzá :
,Boris, menj, vásárolj, és várakozzál azután itt rám, nekem még dolgom 

van egy pár boltban.4
„Jól van.44
,De haza ne menj nélkülem.4
„Értein.44
A’ cseléd vásárolni jő a’ kocsik közé, a” hölgyecske pedig visszafordul, 

egy csinos arszlánnal találkozik, ki öt nyájasan üdvözli. Utjokat együtt foly-

Hová?
Hihetőleg vásárolni, egy pár boltba; mi azonban nem követhetjük őket,
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mert ezúttal a’ dimaparti életet kell szemlélnünk, ’s igy a’ ,hihetőleg1 szóval 
mindenesetre be kell érnünk.

De mit is mondott csak a’ cseléd, miután az érintett csinos hölgyecskétől 
elvált?

Furcsán mosolygott, ’s e’ néhány szót alig hallhalólag diinnyögé:
,Hej, ha én fecsegő volnék !‘

*

Hagyjuk el a’ kocsikat, és mondjunk ezer hálát, hogy zsebkendőinket 
nem lopták ki zsebeinkből, mert illy szerencsével csak nagyon ritka halandó 
dicsekhetik, fökép, ha élelmozgalmi vizsgálatokba merül a’ tolongásban, 
mint mi.

Hát itt minő uj jelenet fejük ki előttünk ?
Ah, most az úgynevezett Laczi-konyhák előtt állunk, ’s ezek csakugyan 

nagy mértékben érdemlik meg figyelmünket, mert itt a' nagyhírű két garasos 
eszme nemcsak papíron áll, hanem minden vitatkozás nélkül egyenesen mind 
a’ két lábával egyszerre az élejbe lépett. Itt minden csak két garas. A’ kinek 
két garas van zsebében vagy kezében, az itt minden vágyait kielégítheti.

Ti nehéz hitü politicusok, kik megátalkodott makacsságtokban azt hiszi
tek, hogy a’ két garasos eszmét nem lehet életbe léptetni, ám ne sajnáljatok 
ide fáradni, tekintsétek meg a’ Laczi-konyhát, és bensöleg pirulva meg fogtok 
arról győződni, hogy e’dicső eszme már is virágzásnak indult az élet leggya
korlatibb mezején. A’ mit pedig itt kicsinyben, minden vilázás és kifakadások 
nélkül, olly könnyen gyakorlatba lehete hozni, azt bizonyosan nagyban is fo
ganatosíthatni, mihelyt eléggé megszilárdul rá az akarat. Tehát csak akarjunk, 
uraim, és szép hazánk bizonyosan követni fogja a’ Laczi-konyhák pél
dáját. —

De tekintsünk körül ’s lássuk, hogy micsoda tulajdonkép a’ két garasos 
igének ezen megtestesülése, vagyis Laczi-konyha ?

Először is meg kell jegyzenünk, hogy a’Laczi-konyha is háromféle, mint 
a’ polilica; tudniillik: hideg, lágymeleg és forró, ’s valamint a’ politicában, 
úgy itt is hiányzik még azon józan közvetítő, melly e’ háromnak tulságaiból 
negyedik tökéletest tudna alkotni. Lássuk egyenként.

A’ hideg Laczi-konyha nyolez lábú gyékénysátor alatt van fölállítva, ’s 
benne pékkenyér, augsburgi kolbász, sajt és pálinka árultatik; kenyér, pálinka 
’s egy darab sajt vagy kolbász összesen két garas. Valamint a’ közönös hideg 
politicus többnyire csak kárt okoz, vagy legalább hasznot nem hajt, úgy e’ hi
deg reggeli is ártalmas; a’ pálinka eltompitja az elmét, a’ pékkenyér fölfujja 
a’ gyomrot^a’ sajt savanyt hagy maga után ; hogy pedig az augsburgi eléggé 
ártalmas, azt minden politicus tudja, ki a’ hírlapokat olvassa.

Miután most egyik szélsőségből másikba szokás rohanni, tehát lássuk 
tüstént a’ forró Laczi-konyhát. Nagy bádogfazékak és zsemlyehalmazok tűn-
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nek szemeinkbe; a’ fazékak szörnyen gőzölögnek, mint a’ túlhajtó politicusok, 
és ugyan mi van bennök? Részint fekete, részint fehér lé; az előbbit a’ köny- 
nyen hívők kávénak, imezt pedig tejnek nevezik, ámbár a” fekete lé csak czi- 
koria, a’ fehér pedig vízzel ’s hamuzsirral föleresztett tej. De azért bízvást 
kávénak és tejnek nevezhetjük e’ két valamit, mert hiszen a’ forró politikának 
is elvtelenség az elve, és czéltalanság a’ czélja. ’S ezen jó kávéból, tejesen 
vagy feketén, nagy ibrikkel adnak czukrosan és zsemlyével együtt két réz 
garasért.

Most jő a’ lágymeleg Laczi-konyha, mellyet a* politicai világ azon töre
dékéhez hasonlíthatni, melly azzal szeret magának hízelegni, hogy mindig 
középuton jár, a’ mi magában jó lehet ugyan, de mégsem mindenkor; mert jól 
tudjuk, hogy esőzés után épen a’ középút szokott legsárosabb lenni, ’s ha ezt 
tudjuk, akkor azt is tudnunk kell, mikép a’ politicai világban többnyire annyi 
a’ vizenyős, hogy minden pillanatban zápor kerekedhet belőle, következéskép 
kifogyhatlan a’ sár. De hagyjuk a’ hasonlítást, és tekintsünk a’ magosból a’ 
földre is. Mindenek előtt néhány termetes vén asszonyt pillantunk meg, óriási 
fakanállal kezökben. Elöttök nagy valamik vannak abroszszal beborítva, melly 
hajdan fehér vala,most azonban sárgaságban látszik szenvedni; ha ezen abroszt 
félre vonjuk, alatta pokróczot pillantunk meg, melly annyira meg van az idő 
vasfoga által ron altatva, hogy alkalmasint már gyermekkorában is rajta ját
szogatott a’ kérdéses vén asszony; ha pedig ezen elnyűtt pokróczot is félre
vonjuk, akkor hajdani ponyva szomorú maradványaiba ütköznek szemeink, ’s 
csak ennek eltávolítása után szemléljük egész valódiságában a’ nagy valamit, 
melly sem több, sem kevesebb, mint kétfülü óriási fazék, mellyböl legalább is 
hatvan fontos golyókat lehetne lödözni. Illy fazék rendesen négy áll egymás 
mellett: az egyik laska-levest foglal magában, a’másik fontos gombóczokat, a’ 
harmadik töltött káposztát, a’ negyedik pedig túrós csuszát. És ez mind pom
pásan van elkészítve, sőt mi több, a’ levesben még valóságos sáfrányt is lát
tunk úszkálni. Ezen finom ételekből nagy tányérral két garasért szolgálnak, 
’s még olly darab házi kenyeret adnak hozzá, hogy bizonyosan eltörné az em
ber lábát, ha véletlenül ráejtené.

Ha kissé megállapodunk itt, úgy látni fogjuk, kik vonzatnak a’ Laczi- 
konyhák egyik vagy másik osztályához.

A’ hideg mellett német fuvarosokat látunk csoportozni, kiknek egylovas 
szekerei szolgálatra készen állnak sorban. Ezen emberek nagy barátai az 
augsburginak, ’s fanyarságát pálinkával öblögetik l e , mi fejőket azon büszke 
meggyőződésig kábítja el, hogy lovaikat már megabrakolták; a’ lovak ezt al
kalmasint tagadni fognák, de mivel szólni nem tudnak, tehát hallgatnak, ’s igy 
igen természetes, hogy az igazság a’ fuvarosok részén marad. Ezen egyszerű 
fiai a’ természetnek, kik közt néhány zömök testalkotásu csehet is láthatunk, 
falatozás közben igen kedélyesen szoktak mulatozni. Figyeljünk csakrájok.

Tudjuk, hogy a’ német köznép nagyon szereti a’ bohózatokat’s elméncz- 
kedést, minél fogva Bécsben egy pár színház majd mindennap csak bohózatok-
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kai mulattatja közönségét, miga’cseh köznép nem szeret annyit kaczagni, ha
nem inkább az énekhez hajlandó. E’ különböző hajlamot még az egyszerű fu
varosokban is észrevehetni. Halljuk csak.

Hosszasb faggatás után egy német fuvaros végre igy szól cseh colle- 
gájához:

,Énekelj, pemák/
A’ cseh leöblíti torkát, és igen nagy nyugalommal válaszol:
„Majd ha kedvem lesz.“
,Azaz, majd ha lerészegszel.‘
,„Ha ha ha!“ ‘
„Röhögjetek csak!“
,Hiszen a’ múlt éjjel olly szépen énekeltél/
„Nem igaz.“
,Ugy tehát bizonyosan a’ szomszéd vizes asszony szamara énekelt/
„,Ha ha ha!“ ‘
,Bocsáss meg,pemák, ha csalatkoztam, de hangotok nagyon hasonlít egy

máshoz/
,„Ha ha ha!“ ‘
„Befogod-e szádat?“
,Talán te parancsolod ?4 'o
„Én.“
,Te, törpe targoncza?4 
„Mindjárt betapasztom szádat.“
,Merni kellene azt előbb, te sehonnai/
„Nesze hát.“
És a’ cseh hatalmasul arczon csapa a’ németet, mire ez nagy indulatos

sággal igy szóla:
,Megütöttél? Jól van, de üss meg csak még egyszer, ha van bátorságod, 

te naplopó/
„Nesze még egy.“
Az első ütést még hatalmasabb követé, az egész gyülekezet leirhatlan 

mulatságára; a’ német fuvaros pedig dühösen ordita, mialatt a’ cseh lovához 
távozott:

,Szerencséd, hogy elhordod magadat, mert ha harmadszor is megütsz, 
úgy bizonyosan porrá morzsollak/

Ezután még egy augsburgit vett magához és fölháborodott kedélye csak
hamar tökéletesen lecsöndesült.

A’ leveses fazékak előtt napszámos tótok csoportoznak, és könyes sze
mekkel nyeldesik a’hosszú laskát és kemény gombóczot, elérzékenyiilten áld
va azon napot, mellyben ide költöztek, hol illy eddig elöttök ismeretlen élve
zetben részesülhetnek, még pedig csak két kongó garasért. Ezek igen derék 
’s békeszeretö emberek, ’s beszédeik leginkább csak illy egyes megjegyzé
sekből állanak *
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,Janó, mikor megyünk haza?4 
„Soha.“
,Dc nem ám.4 
„Csak itt jó lenni.“
,Nincs hegy.4 
„Van jó leves.“
,Munka is.4 
„Meg vasárnap.“
,Az ám.4
„Én magyar leszek.“
,De én is ám.4
„Csak magyarul ne beszélne a’ magyar.44 
,Na, majd megtanulunk mi is magyarul.4 
„Meg bizony, mert a’ leveske nagyon jó.4‘
A’túrós csusza és töltött káposzta előtt néhány magyar paraszt törökösen 

ül a’ földön, és igy okoskodik:
,Misa bácsi, jó-e a’ csusza?4 
„Sovány biz az, atyafi.“
,Nincs rajta szalonna?4 
„Híre sincs.
,Ez a’ káposzta is ollyan, mint a’ böjti ének,szinte megakad az ember torkán.4

•S . • • n C Í  O  &  O„Nincs rajta orrja ?
,Dehogy van.4 
„Hát oldalas?44 
,Hire sincs.4 
„Hát mi van rajta?44 
,Semmi!4
„És mégis két garas az ára ?44
,Az ám.4
„Irtózatos !44
,Egyet gondoltam én.4
„Igazán?44
,Mikor először Pestre jöttem, és annyi embert láttam dologtalanul csa

varogni, azt hittem, hogy itt munka nélkül is megélhet az ember.4 
„Hiszen magam is csak azért jöttem be.“
,Azt tartom én, hogy ha már csakugyan dolgoznunk kell, akkor inkább 

otthon dolgozzunk, és munkánk után legalább jól lakhatunk.4 
„Igaz biz az.“
,Menjünk haza.4
„Úgyis elég itt a’ csavargó.44
,Na, de mennyi.4
„Bizony jobb is, ha haza megyünk.“
Mi szerencsés utat kívánunk atyánkfiainak, és igen örvendünk, hogy illy
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jókor kijózanultak, mert számtalanszor bizonyult be, hogy illy szerencsétlen 
ember rósz útra tévelyedett Pesten, miután tapasztaló, hogy itt csak folytonos 
szorgalmas munka után élhet meg a’ szegény ember; csábítás pedig annyi van 
a’ roszra, hogy tapasztalatlan falusi ember könnyen gonosz czimboraságba 
juthat, minek néha nagyon is gyászos következményei szoktak lenni.

De hát a’ rohanva haladó vagyis forró Laczi-konyha előtt kiket látunk? 
Szolgálók és alsóbbrendű szakácsnők egész csoportját, kik olly mohón 

nyeldesik a’ borzasztó czikoriát, mintha legjobb mokka kávét szörbölnének, 
’s ebben is nagyon hasonlitnak politicai rokonikhoz, kik a’ legvizenyösebb han- 
dabandát is tiszta tokai gyanánt szivogatják magokba^

Ezen had beszédeit nehéz utolérni, azonban egyes megjegyzéseik följegy
zését mégis megkísértjük.

,Bizony csak rósz idő jár most ránk, Náni.4 
„Na, de miilyen!“
,Elhiszi-e, hogy mindennap alig zsugorgathatok meg négy vágyhat garast 

a’ piaczi pénzből ?‘
„Hiszen magam is ezt siratom.“
,Asszonyom kiállhatlan.4 
,,Hát még az enyim !“
,Mindent úgy kiszámit, hogy csak alig csalhatom meg/o 
„Nem is boldogulhatunk már.“
,Szeretőmnek sem szabad a’ házhoz járnia!4 
„Azt a’ kis boldogságot is irigylik tőlünk.“
,Kap-e maga ajándékot?4 
„Soha.“
,Szörnyűség !4 
„Hát maga?“
,Dehogy kapok; sőt minden eltört csupor árát is lehúzzák béremből.4 
„Már ez mégis gyalázatos.44
,Aztán képzelje csak, három hete szolgálok már egy helyen, ’s az ur még 

egy szót sem szólott hozzám.4
„De már én nem maradnék ott.44 
,Föl is mondottam már.4 
„Jól tette.“
Most két kisasszony lebeg el mellettök, ’s az egyik igy szól a’ másikhoz: 
,„Ne siess olly nagyon, Malvina.“ 4
A’ cselédek hangosan kaczagnak, ’s az egyik igy nyilatkozik:
,Na már ez szép.4
„Micsoda?44
,Hát nem hallotta?4
„Mit?44
,Most Malvinénak szólittatja magát ez a’ kisasszony; négy hónap előtt 

pedig még együtt szolgáltunk, ’s akkor Sári volt a’ neve.4
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,,Ha ha ha!44
,Már én mégis inkább csak szolgálok, ’s meglopom asszonyomat a’ meny

nyire lehet, és böcsületes maradok.4
„Igaza van, legjobb a’ böcsületesség!44
,Az ünnepre nem áll ki szolgálatából?4 — Ä
„Dehogy nem.44
,En is kiállók.4
„Legalább megpihen az ember, és kedve szerint mulathatja ki magát.44
,Na bezzeg elfecsegtük most az időt.4
„Lesz is otthon szidás.44
,Azért van két fülünk.4
„ügy van, az egyiken beereszljiik, a“ másikon pedig kibocsátjuk.4 _ -
,Majd azt mondom, hogy a’ mészáros várakoztatott.4
„Az legjobb mentség.44
Ez körülbelül azon nyílt közlekedések rövid kivonata, miket itt hall

hatni, ’s ez alkalmasint elég.
Most pedig csak annyit jegyzünk meg, hogy miután ennyi különböző ál

lású és véleményű ember egyezhetik meg a’ Laczi-konyha két garasos eszmé
jében, épen nem bírjuk átlátni, mért ne lehetne azt országosan is elfogadni.

* **

Innen néhány lépésnyire haladván, a’ hajóhidhoz érkezünk, a’ rongyos 
és divatos öltözetű naplopók e’ kedvelt tanyájához. Mi az elsőket illeti, azok
nak látása valóban borzadályt okoz. Apró gyermekek, fölserdült leányok, ép 
férfiak ’s asszonyok, és remegő vének, iszonyt gerjesztő csoportozatokat ké
peznek, részint földön heverészve, részint álmosan állongálva. A’ gyermekek 
szülőik bűneinek viselik letörölhetlen nyomait magokon, mig a’ felnőtteken 
e’ mellett saját kicsapongásaik bélyegét is láthatni. Éhség és nyomor, bűn és 
elvetemültség tekint ki minden szemből,’s ezen emberek munkára várakoznak 
most, miután a’ hid hajóiban vagy titkos működésekben tölték el az éjszakát. 
Meddig egyetlen falat kenyerök van, addig semmi árért nem vállalnak munkát, 
s midőn végre szilaj éhség gyötri őket, fél napig legnagyobb megerötetéssel is 
készek dolgozni, csakhogy a’nap másik részét henye szájtátással tölthessék el. 
E’ közben a’ gyermekeket koldultatják, ’s ha lehet, apró lopásokra használják, 
mitől magok sem irtóznak, mihelyt veszély nélkül gondolják azt eszközölhetni. 
Állandó munkára egy sem szegődik el, mert ettől annyira irtóznak , hogy ké
szebbek inkább éhséget szenvedni, vagy börtönbe jutni, mint magokat böcsü
letes szolgálatra szánni, melly fél napnál tovább tart.

Es kik ezen szerencsétlen emberek? Honnan veszik származásukat? 
Erre nagy részben talán magok sem tudnának felelni, mert sokan közülök 
gyermekségök óta tanyáznak már e’ helyen, ’s most deres szakái tövisezi kö
rül arczaikat. Egyébiránt leginkább terhek hurczolására használtatják mago-

19
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kát, mikkel néha-néha , nagyobb tolongásban, igen ügyesen el tudnak tűnni. 
Illy esetben azután a’ külvárosi földalatti korcsmák valamelyikébe menekül
nek, hol egy pár hétig, vagy napig, a’préda minősége szerint, kényelmes dő
zsölésnek engedik át magokat. A’ rendőrség gyakran csapatonként hurczol- 
tatja ki őket dél előtt a’városból, ámde este felé egyenként visszasompolyognak, 
és nyomom életöket korábbi elszántságukkal folytatják, mig végre börtönbe 
kerülnek, mi rájok nézve, fökép télen, valóságos jótétemény. Javítsa meg őket 
a’ gondviselés!

A’ mi a* divatos öltözetű naplopókat illeti, ezek nem olly ártalmasok ta
lán, de a’ megvetést talán még nagyobb mértékben érdemlik meg, mint a’ 
rongyosak, kiket legalább nevelési hiánynyal menthetni némileg. Ezen urak és 
uracsok, székes szájú ifjonczoktól kezdve szürke öregekig, reggeltől estig 
valóságos ostromállapotban tartják a’ hajóhíd elejét, ’s alig bírnak annyi 
időhöz jutni, hogy dél tájban falatozni mehessenek.

És ugyan mivel töltik el az időt?
Erre nehéz válaszolni, mert ugyan mit csinál az, ki semmit nem csinál? 

Vázlatban mindazáltal mégis megkísértjük működéseik leírását. Mindenek előtt 
a’ vámszedők vaskos ötleteiben gyönyörködnek, mi ezeket természetesen még 
vastagabb kifejezésekre buzdítja; mert a’ tetszés nyilvános jelei nemcsak a’ 
politica hőseinek, hanem még a’ vámszedöknek is nagy örömet okoz, minél 
fogva némi rokonság uralkodik köztök, mit bizonyosan senki nem fog kétségbe 
vonni, ki előtt a’ mai pokróczos modor csak féligmeddig is ismeretes. Ezen 
gyönyörű szellemi mulatság után rögtön a’ rágalmazás következik, még pedig 
karöltve a’ szemtelenséggel, melly egyetlen hölgyet sem hagy pirító megjegy
zések nélkül tova haladni. Ezután a’ hírkoholás jő, minden naplopó legalább 
is egy újdonságot tud, ’s ezt annyira űzik fűzik, hogy végre minden parányi 
cserebogárból huszonnégy fejű sárkányt csinálnak, melly minden pillanatban 
elnyeléssel fenyegeti Budapesté

’S melly osztályhoz tartoznak tulajdonképen ezen uracsok és urak?
Általánosan véve a’ herék osztályába, külön tekintve pedig, van ott kéz

műves, ki ácsorgás és korcsma közt osztja föl idejét, ’s lassanként tönkre jut; 
van kereskedő, ki minden három évben rendes bukást hirdet, ’s mégis folyvást 
két garasos szivart füstölget, és kezeit zsebbe dugva éldegél; van fiatal or
vos, ki arra fülel, hogy ugyan nem panaszkodik-e valaki hasrágás miatt, mely- 
lyen ö olly könnyen tudna segíteni; van ügyvédke, ki pör után szaladgál, de 
egyet sem talál1; van hajhász, ki mindenben segíthet, ha valakinek kedve van 
koldusbotra jutni; van uzsorás, ki száztól százért legismeretlenebb embertár
sát is tiszta örömmel segíti ki a’ hínárból; szóval, bár mire van is szükséged? 
tisztelt olvasó, csak menj a’ napnak bármelly órájában a’ hídfőhöz, és mindent 
föl fogsz találni; annyit azonban mondhatunk, hogy jól vigyázz magadra , ha 
veszélyes hínárba nem kívánsz jutni; mert a’ munkásságot kerülő bámész em
ber nemcsak henyeségre, hanem egyúttal mindig roszra is hajlandó.
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De hagyjuk el a' korcsokat, kik végre nagyon is keserű észrevételekre 
találnának bennünket fakasztani ’s menjünk tovább.

Most a’ gőzösök felső állomása előtt vagyunk, hol épen csoportosan se
reglenek össze az emberek, mert a’ gőzös tüstént indulni fog Bécs felé. Ily— 
lyenkor mindig sok ember szokott itt összegyülekezni, részint búcsút veendő 
a’ távozó ismerősöktől, részint pedig nézni ’s bámulni a’jövő menő embereket, 
melly látvány már csak azért is nagyon mulatságos , mert pénzbe nem kerül, 
’s az időt fogyasztani segíti.

Figyelmünket leginkább három derült arczu pohos emberke vonja magára, 
kik nagy élénkséggel tekintgetnek a’ hatalmasan épülő lánczhidra, és mintegy 
igy okoskodnak:

,Na, Fetter uram, mit gondol, mikor megyünk át a’ lánczhidon?4
„Soha.“
,„Magam is azt hiszem.“ 4
,De bizony mégis csak lehet valami belőle, mert olly ember kezdé meg, 

ki nem igen szokott valamit csak félig cselekedni.4
„Ki is önt bennünket az árvíz, mint az ürgéket.44
,De az angolok azt mondják, hogy nem.4
„Könnyen beszélnek ők; Angliában rend uralkodik, de nálunk az embe

rek sem szeretik a’ rendet, mikép várhatnék tehát, hogy a’ Duna rendre 
hagyja magát utasittatni.44

„,Ha ha ha!444
,Csak fizetni ne kellene rajta.4
„Én ugyan nem fizetek.44
,„Én sem.444
,De ha törvény parancsolja?4
„Hát nem megyek Budára.“
„,Magam sem.“4
,Már ez derék gondolat.4
„Ki fogunk mi a’ lánczhidon.44
„,Ki bizony.4“
„Ismerek én egy hetven esztendős budai polgárt, ki még soha nem volt 

Pesten, ámbár ingyen átjöhetett volna.“
,Már az derék ember.4
,„Jobb otthon! ez a’ legjobb közmondás.“ 4
„Ügy van.“
Ám maradjatok tehát otthon, tisztes urak, semmi dolgunk többé veletek.
A’ gőzösön megcsendül a’ harang. Bezzeg van most zavar, tolongás és 

futkozás! A’ parton levők hajóra sietnek, a’ rajta levő búcsúzok ellenben
19 *
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nyakra fore kifelé futnak, nehogy kényszerűéit sétát kelljen Váczig tenniök, 
mi már több fontolva haladóval történt meg.

A' némberek részéröl illy végső utasítások hangzanak :
,Vigyázz a’ gyermekekre.4
^Madaramra gondot viselj.4
,Virágaimat öntözd meg.4
,A’ pinchernek ne adj forró kávét.4
,Sürgesd a’ szabót.4
,Ird meg az újdonságokat.4
,Meg ne feledkezzél kalapomról.4
,Mondd meg Rózának, hogy ne higyjen X ...  urnák.4
Hát a’ férfiak?
Ha hitveseik velők vannak, úgy nincs mit szólniok; ha nincsenek velők, 

úgy alig várják az indulást, következéskép már csak a’nagyk eseriiség’s meg
indulás miatt sem bírnak szóhoz jutni; ha pedig nötelenek, akkor nagyon ör
vendnek, hogy más — városokban is fognak majd kellemes tapasztalásokat 
gyüjthetni, ’s igy szinte hallgatnak; mert nemcsak a’ bú, hanem az öröm is el
fojtja a’ beszédet.

Ki azon fiatal ember , ki a’ kapitány hidján sétálgat ’s tárczájában
jegyezget?

Bizonyosan fiatal iró, ki úti j egyzetekkel akarja a’ szerkesztőségek va- 
lamellyikét boldogítani, hogy útiköltségét visszaszerezhesse.

Ki azon sólyomszemü három férfi, kik nem látszanak egymást ismerni, 
’s mégis meghitten hunyorgatnak, mi alatt a’ férfiak közt ide s’ tova to
longnak?

Pesti kártyások, kik néhány utazó gúnárt meg akarnak koppasztani.
Ki azon bátor tekintetű két fiatal hölgy, kik mindenfelé kihivólag te- 

kintgetnek ?
Nem ismerjük őket, de ha parányi tapasztalásunk nem csal, úgy alkalma

sint országgyűlésre sietnek, hol, mint hallak, mindenki rendkívül gazdagíthatja 
ismereteit.

De mi ez ? Legalább is húsz gyászöltönyü csinos fiatal hölgyet látunk a’ 
födözeten. Mit jelent ez? Annyi férj halt meg Budapesten?

Oh, nem! Ennek furcsa története van. Nem rég egy fiatal özvegy uta
zott Bécsbe, férjének halála fölötti kimondhatlan bánatát enyhíteni óhajtva. Út
közben egy angol, azaz gazdag angol utazó, annyira megszerette öt,hogyBécs- 
ben rövid utón nőül vette. Azóta minden gőzösön számos gyászöltönyü höl
gyet láthatni, kik megváltó gazdag utazókra várakoznak.

Hát azon sovány, fekete-sárga asszonyka ugyan kicsoda, kire száz meg 
száz szem bámulgat?

Ez nagyhírű művésznő, ki Pesten egy pár trillát néhány ezer forintért 
adott el, ’s most tova röpül.

És mért bámulják öt annyira?
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Mert azt hiszik, hogy minden öltönyredöjéböl, minden pillanatban 
iegalább is száz trilla fog kiugrani. Na csak bámuljatok és boldoguljatok.

A’ gözös indul, szerencsés utat!

*

Ha nem sajnáljuk talpainkat, úgy bátran tovább haladhatunk még, 's imé 
az uszodák előtt állunk, mellyek tulajdonkép úszóiskoláknak neveztetnek ugyan, 
de legújabban uszodákká kereszteltettek, valamint az iskolák tanodákká; mert 
a’ magyar annyira szereti a’ kalodát, hogy mindent ennek hangzása szerint 
szeret elbérmálgatni.

Az uszoda kívülről igen csinos, belülről pedig igen mulatságos. A' mos
tani nemzedék megismerte végre, hogy rendkívül clpuhult már, ’s azért rend
kívüli utakon törekszik erejét visszaszerezni, mint a’ rósz gazda, ki száztól 
százért szed föl kölcsönt, hogy magát ismét rendbe szedhesse, ’s annyiban 
csakugyan igaza is van, hogy ez által rendesb kezekre jutnak jószágai.

Most már mindenki hideg vízben fürdik,’s úszni tanul, és ezen utóbbi tu
domány valóban nagyon hasznos Budapesten, mert sem hídon , sem csolnakon 
nem lehet egyik városból a’ másikba vándorlani, ’s e’ néhány ölnyi távolság 
nagyobb veszélyekkel van kapcsolatban, mintha Angliából Amerikába akarnánk 
vitorlázni.

’S milly mulatságos az uszoda belseje! Ott egy négy éves fmcska eviczkel 
a’ pányván, és sikolt, mintha nyársra húzták volna; ott egy másik dideregve 
áll lepedőjében, ’s lábszárai ollyanok, mintha kék nadrágba volnának szorítva, 
ajkai pedig azt gyanittatják, hogy épen most lakott jól földi szederrel. Ah, milly 
dicső az uszodai mulatság!

Ott egy busz éves ifjú, ki már legalább is ötven esztendőt élt, merészen 
ugrik a’ vízbe, ’s mivel minden tagja remeg, meg van győződve, hogy kicsa
pongásait most már ismét bátran folytathatja. Csak rajta!

Ott egy nagy hasú öreges ur szivacscsal dörzsölgeti gyomrát, ’s rendkí
vül örvend, hogy az úszás erősítő gyönyörei következtében ezentúl többet fog 
ehetni, mert eddig reggelire rendesen csak másfél kappant tudott elfogyasz
tani. Jó étvágyat, öreg u r !

Amott két uzsorás csapkodja sovány karjaival a’ vizet, azt liivén, hogy 
elsorvasztott egészségűket kamatostól visszanyerendik. Csalatkoztok, jó urak, 
mert nemcsak azt nem fogjátok többé visszanyerni, hanem még azon szeny- 
nyet sem moshatjátok le, melly gyalázatos mesterségtekböl rátok tapadt.

Ott egy sárga bőrű uracs bukdácsol, ki mindennap rendesen három órát 
tölt el egymásután a’ vízben.

És ugyan miért?
Mert ő nagyhírű politicus, következéskép azt hiszi, hogy valamint politi

cal elveit százszor meg százszor változlathatá meg, úgy bőrének színét is meg
változtathatja.
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Csalatkozik ön, jó uram! az emberbör sokkal állhatatosabb, mint némelly 
embernek úgynevezett politicai elve !

Nemde szép és mulatságos dolgokat láthatni az uszodákban? Egy pár 
emberhalál is történt ugyan már ott, de azt számba sem kell venni, mert hiszen 
az ágyban is számtalan ember halt már meg, ’s azért mégis minden este igen 
kellemes megnyugvással nyújtózunk végig ágyunkban. Ez tehát nem baj, ’s 
legfölebb is csak azokra nézve kellemetlen, kiket személyesen illet ezen kis sze
rencsétlenség.

Az uszodákban még sokkal szebb tapasztalásokat is tehetnénk, ha— fér
fiak nem volnánk; mert úgy akkor is betekinthetnénk, midőn a’ némberek 
fiirdenek; igy azonban azt természetesen nem tehetjük, következéskép nem 
is szólhatunk rólok, mert az olly tárgyakról, miket soha nem láttak, és soha 
nem tapasztaltak, csupán az újságírók tudnak hosszasan értekezni, ha kör
meikre égnek a’ körülmények.

E’ szerint tehát mi most csak azt tehetjük, hogy kávéházba sietünk reg
gelizni, mi a’ sokjárkálás után alkalmasint igen jól fog ízleni, a’ türelmes és 
nyájas olvasónak pedig jó reggelt kívánunk.

B OR S OD I  N É P S Z O K Á S O K .

SZEREDYTŐL

N yelv , öltözet  ̂ dal, táncz, régi szokások ’s mondák teszik a’ nemzeti életet; azok 
emlékeztetik vissza a’ népet eredetére 's eldődeire, ’s szerettetik mintegy magába. 
A’ melly nép elhagyta nyelvét, megunta öltözetét, örömében ’s szomorúságában nem
zeti dalai helyett idegeneket zengedeztet, kedvét idegen táncz által fejezi ki, szokásait 
idegenekkel cseréli fö l, regéit ’s mondáit elfeledi — azon népnek ütött végórája , az 
nemzet soha sem lesz, ’s ha felmarad is , nép vagy néptömeg lesz nemzetiség nélkül. 
Korcs, csira az illy népnek neve, ’s a’ történet azt jegyzi fel róla könyvébe, mikép 
nem volt arra méltó, hogy helyet foglaljon a’ nemzetek sorában.

Minél inkább ragaszkodik a’ nép nyelvéhez, öltözetéhez, dalaihoz, tánczához 
’s szokásaihoz, annál erősebben áll benne a’ lé lek , annál nagyobb jövendő áll előtte* 
A’ zsidó nép el van széledve az egész világon; de vas megátalkodottsággal ragasz
kodván vallásához ’s szokásaihoz, élete mind e’ mai napig felm aradt, — reménye 
pedig csak a’ holtaknak nincs. A’ czigány minden országban megtartotta nemzeti 
jellemét ’s nyelvét.

A’ köznép, az annyiszor megvetett ’s kigűnyolt köznép legerősebben ragasz
kodik mindahhoz, a’ mi nemzeti. Mig a’ felsőbb osztályok, mellyek pedig csaknem
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kirekesztőleg élvezik a’ hon javait,  minden nemzetiséget levetkeznek, 's a' külföld 

bodor tollaival czifritják fel magokat^ a’ nép , melly pedig csak a’ terhet emeli,  csak 

u’ fát ülteti, mig a' gyümölcsöt más szedi le,  az marad, a’ mi volt: feltartója a’ nyelv
n e k , öltözetnek, dalnak, táncznak, régi szokásoknak ’s mondáknak, ’s igy feltartója 

a’ nemzeti é le tnek , nemzetiségnek. Hányszor nem enyészett volna már el a’ magyar, 
ha a' föld népe a’ nagyokkal, gazdagokkal lépést tart az elfajulásban ? Hányszor nem 

éri végromlás a’ hazát, ha a’ nép , mellynek pedig nem sok veszteni valója volt ,  a’ 
nagyok példája szerint, kik pedig mindent veszthetnek, elvonja magát a’ hon védel

métől , 's dorbézolásban, vadászásban tölti a’ drága , ha egyszer el volt szalasztva, 
soha vissza nem hozható időt?

A’ nép,  tömegben véve ,  tiszta, erőteljes, mint a’ teremtő kezéből kikerült első 

ember, nem rontotta azt meg az elíinomult társalgás mételye, a’ tettetés, torzsonkodás 

nem éktelenitette el rajta isten képét. A’ nép , mint nép , magában sohasem romlik 

meg, a' felsőbb osztályokban dühöngő nyavalya veszélyes ragálya csak századok múlva 

harapódzik el közte. Valamennyi szokása van, mind erkölcsi alapon nyugszik, mind 

intest ’s tanulságot foglal magában; valamennyi példabeszéde van, mind egy-egy  örök 
igazság, mellyet az idők hosszú sora őrlőtt ki.

A’ népszokásokat minden nemzetnek különös érdekiben áll ápolni,  ’s ha vala- 

mellyiket azérzelgö álhumanitas ’s műveltség nem a’ kor’ szelleméhez illőnek mondaná 

is, feltartásán igyekezni. Nemcsak azért kell pedig feltartani, hogy az úgy nevezett 

miveltebb rész látásán vagy olvasásán nevessen, vagy magát néhány perczig mulassa; 
hanem mélyebben feneklö okoknál fogva.

Miből ismeri a’ törvényhozó, nevelő a’ népet, hanemha szokásaiból? A’ más nyelv
ből forditott törvény- ’s nevelési k ö n y v , melly a’ nép természetét legkevesbbé sem 

veszi tekintetbe, lehet-e üdvös eredményű ? Átfordított törvénynek nem az-e  sorsa, 
hogy sem az nem tartja meg, kihozta vagy fordította, sem az, kinek hozták? Fordított, 
’s nép természetéhez nem alkalmazott nevelési könyv szerint nevelni, oktatni a’ népet, 
nem a’ legégrekiáltóbb idöveszte’s ’s erkölcsi kínpad-e ? Jaj azon népnek , melly a’ 
törvényt vallásos tiszteletben nem tartja ’s fonáksága miatt abban nem tarthatja; —  

jaj annak i s ,  melly az iskolát azon tanulsággal hagyja e l ,  hogy akármit hasznosabb 

tenni, mint iskolába járni. Illy felfordultságok csak a’ nép természetének ’s gondol
kozásmódjának tekintetbe nem vételéből származnak.

Mindazt hát, a’ mi népi ’s nemzeti,  ha még olly csekélységnek látszó is ,  fel kell 
tartani, ’s ha kissé durvább volna, inkább szeliditeni; mert minden egyes szokás 

elhagyásával annyi lépéssel közelit a’ nemzet az elkorcsosodáshoz ’s elaljasodáshoz, 
annyi esztendővel közelít a’ sirhoz.

Csak népi, csak nemzeti legyen hát a’ költő érzelme, hagyjuk mi a’ cosmopo-  

litismust német szomszédainknak; csak a' nép életéből fakadjon minden d a l , minden 

dráma, szóval minden szellemi m ű, hogy forrásától örökre feltartó nedvet kapjon, 
’s örökkön örökké felmaradjon. Csak a’nép szivéhez szóljunk, csak a’ nép érzelmeinek 

legyünk tolmácsai, mindjárt megszűnik irodalnuink'meddösége , mindjárt megszűnik 

a’ részvétlenség mialti panasz: mert abban, a’ mi a’ népélet forrásából fakad, van
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é le t ,  van erő ,  's a’ hol é le t ,  erő van, olt  nem volna cselekedet? Mert a' nép örö
mest adja azért pénzét,  a’ mi belőle származik, és ismét bele fcdy vissza.

Illy képek lebegvén lelkem előtt,  Borsodból néhány népszokást közlök, 

remélvén , hogy mások is szülöföldjökröl ‘s annak tájékáról néhányat szinte közlen-  

denek. íg y  a’ népszokások megismeréséből a’ pillanatnyi mulatságon kivül maradan
dóbb erkölcsi hasznunk is lesz.

1. Lakadalmi szokások Miskolcz tájékán, ’s a’ kakasnyakvágás Miskolczon.

Miskolczon év tájékán a'paraszt-lakadalmak sajátságos vigsággal szoktak tartatni. 
Midőn a' kérő elmegy a' leányt megkérni, először is fris vizet kér, és ha a'korsó, melly 

rendesen az asztal lábán áll,  nincs te le ,  vagy a’ viz nem jó h ideg ,  gyakran elég ok, 

hogy a’ leány még azon télen páriában maradjon. A ’ kérés rendszerint a’ szentiráson 

kezdődik következő leg: , , midőn az isten Ádámot teremtő, csak hamar átlátá, hogy  

nem jó az embernek magában lenni, álmában tehát kivevé oldalbordáját, és teremtő 

belőle Évát.“  Ekkor nagy hosszas teketóriával előadják, hogy a’ szent házasság isten 

rendelése, — végre aztán a' leányt megkérik. A ’ vöfél, kinek mellénye zsebébe vagy  

dolmányzsinorjára kifityegö zsebkendő van k ö tv e , pálczájára szinte lobogó kendő 

akasztva, mellére arany poros, bokros pántlikával megkötött rozmarin tűzve, kalapja 

mellé szinte ollyan rozmarin szúrva —  a’ vőfél hát szinte olly nagy szerszavassággal 
hívja meg a’ vendégeket lakadalomba, 's meghívó beszéde rendszerint következő sza
vakkal kezdődik 's végződ ik: ,,Nem egyébért ,  hanem azért kívántam a’ kigyelmetek  

becsületes házát megtisztelni, hogy mivel az én nagy jó uram, Söregi István uram, fijának 

Istvánnak a1 szent házasságban való élését elhatározván, kigyelmeteket, nagy jó uraim, 

először a’ szent hit letételének meghallására, azután pedig egy kis barátságos vendég
ségre ’s collatióra általunk minden hozzátartozandóikkal szívesen látja. Kanalat, 

kést, villát ne felejtsenek el magokkal hozni.“  (Ez utóbbi kitétel most már szokásból 
kiment). A ’ kis vöfél erre azt mondja : , ,En is az ö kigyelme becsületes szavait 
mondom.“

Lakadalom közben szokott megesni a’ csíkfogás; midőn t. i. valaki magát leissza 

és garázdálkodik, megfogják és a’ jeges kapitány-vizbe mártják.
Az ételeket versekkel szokták felhordani. Utoljára jön a’ kásapénz-szedés. Egy  

vöfél vagy leg ény ,  asszonyruhába öltözik , fejét nagy fejér kendövei b ek ö t i , szavát 

elváltozlatva a’ kásapénzt kéri, mivel a’ szakácsnő megégette kezét ’s orvosságért sok 

pénz kell a’ patikába. A ’ kásapénz-szedő kezében egy nagy fözökanál v a n , mellyel  

tréfából sok embert, mivel vagy nem akar pénzt adni, vagy késedelmes az adással, 
mellbe taszít. A ’ másnapi lakadalom részét, délutáni négy órától kezdve, h ö r é s z n e k  

hívják; ekkor szokta a’ nyoszolyóasszony és nyoszolyóleány a’ herőczét vagy csörö-  
gét feladni.

A’ tánczrendesen magyar, mellynek, Berzsenyi szerint: „titkos törvényit mester
ség nem szedi rendbe , csak maga szab törvényt, ’s lelkesedése határt.“ Az ugrás-,  
ujjongatás-, tapsolás-, sarkantyupengetésnek, mellyel a’ dalt szinte k iverik ,'s a'csizina-  

szárverésnek vége hossza nincs. A’ kedv olly  alakban adja ki magát, minő neki 

tetszik, millyet a’ pillanati ötlet tanácsol. „Húzzad czigány, disznót adok. Nem túrja
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ki a’ házadot“, ezt szokták a' czigánynak kiáltani, ’s illyenkor ritkán marad el a’ 
„három a' táncz.“  Az ifjúság csapongó kedve a’ már bortól kissé fölhevült öregeket  

visszavarázsolja a’ múlt időbe, és ekkor aztán a’ fiatalság nekik nem egész tűzzel 

tánczoL, ’s nem rakja olly jól k i ,  mint ők fiatalkorokban. Gyakran megesik, hogy az 

öregek magok is tánczra kerekednek, mit sem hajtván Anakreon azon mondására: 

, , Szeretem a’ vígkedvű öreget, szeretem a’ tánczoló ifjat; de a' tánczoló öreg csak 

hajára nézve öreg, eszére pedig fiatal.“  Magam láttam egy illy ö reg e t ,  ki azt mondá 

egy fiatalnak: ,,nem jól tánczolsz, öcsém , nem úgy jártuk mi azt fiatal korunkban ; 
igy kell járni.“  Ekkor elkezdett tánczolni, ‘s mikor csizmája szárát meg akarta ütni, 

a’ padkához támaszkodott és úgy verte meg. A ’ lélek kész vo lt ,  de a’ test erötelen. 
E' jellemvonásból kinek nem jut itt e széb e , mikép a’ hunn gyermekek sírtak, midőn 

a’ férfiak vitéz tetteit hallották, hogy ők még ollyat nem tehetnek, ’s az öregeknek 

szinte köny patakzott szemeikből, hogy már többé olly dolgokat nem vihetnek véghez. 
Ha tisztesb rendűek vetődnek népi lakadalomba, azok kedvéért keringöt, vagy mint 

falun szokás mondani, l a n  g á s  z t  (lang aus) huzatnak. Ez is kiáltó bizonysága annak, 
hogy a’ romlás ’s elkorcsosulás mindig felülről és sohasem alulról kezdődik.

Lakadalom vége felé gyakran összetörik a’ czigány bőgőjét ’s hegedűjét. Falusi 

lakadalomban sajátságos látni a’ dudást, ki, mikor már melegszik füle tö v e ,  hanggal 
is énekli, a’ mit dudáján fú. Lakadalom vége felé igen gyakran belé szúrják a’ kés

villát a’ dudába, vagy pedig késsel hasítják k i ,  ’s akkor azon vitatkoznak, ki a’ jobb 

dudás, Vak Miska-e, vagy pedig Sipos Jancsi. — Inni rendszerint kancsóból szokták 

a' bort, mellynek száját gyakran elharapdálják, sőt némellyik legény fogával az üveg

poharat is összerágja. Milly szépen, fülmulattatólag rec se g ,  csikorog illyenkor az 

üveg, csak annak lehet róla fogalma, ki tulajdon szemeivel látta.
Mikor vidékről hoznak menyasszonyt, a’ szekérben mindenik ló fülére kendőt 

kötnek. A ’ szekér előtt több vagy kevesebb lovas legény m egy ,  kik lovuk sörényét 

pántlikával befonják, mellényzsebbe, dolmányzsinorba kendőt akasztnak, mellökre 

aranyporos, pántlikás rozmarin tűzve , kalapjok mellé szinte. Legelöl egy vagy két 

zászlót visznek, a’ zászló mellett megy a’ török sípos, melly töröksíp alkalmasint egy
a’ Rákóczy elveszett ’s most egészen ismeretlen tárogatójával. A ’ török sípban egy

o
réz síp van; hangja keserves és messze hallatszó. En gyermekkoromban hallottam 

illy töröksípot, és midőn legközelebb gr. Reviczky Borsodban járt,  az ö tiszteletére 

felült k . . . i  kék inges legényeknek szinte megfuvatták a’ töröksípot. A ’ szegény  

öreg sípos Rákóczy valamellyik régi dalát fútta vo lna , de melle már nem bírta meg 

az erős fuvást. Most senki sem tudja a’ török sípot fúni. — Útközben a’ lovas legények 

mindenféle pajkosságot elkövetnek egymással; futtatnak, egymás lova alá lövöldöznek;  

a ló megriad , néha a’ lovag lemarad; ekkor van nevetés , néha kartörés, lábficza- 

modás is ,  de ebcsont beforr. Mikor a'násznép falu végére ér, ott az utat, egymástól 
bizonyos távolságra, szalmakötéllel átkötik, közibe szalmából tüzet vetnek, ’s a’ 
lovakat igy ijesztgetik. —  Lakodalmi szokások egyike a’ k a k a s n y a k v á g á s A 

melly következőleg esik m e g : Egy kakast megfognak, szárnyát, hogy e i n e  repül
hessen, összekötik, aztán orra lyukán keresztül vékony szalagot húznak, a’ kettős 

szalag végét egy  ember tartja, 's a’ kakast maga előtt hajtja. Többen különféle
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álorczába öltöznek, *s valamennyinek nagy karika? van kezcben. Két ember veres 

ruhába töröknek vau öltözve, fején török turbány, kezében kivont éles kard. Ezek 

mindig a’ kakas után mennek. Most indulnak esketőre a’ templomba. A ’ sok álorczás 

elöl m eg y ,  a’ czigány hátul. A' kakast a" násznép előtt hajtják. Midőn a’ templomba 

mennek, egész csendességgel 's illendőséggel viselik magokat, ’s még csak a’ czigány 

sem hegedül. Elérvén a’ templomhoz a’ különféle alakosok: a'két török ,  kakasvivő, 
czigányok a’ templom ajtaja előtt maradnak 's egész csendességgel várják a’ násznép 

kijövetelét. Vége lévén az esketésnek , mihelyt a’ templomtól kissé eltávoztak, 
ráhúzzák a’ czigányok, pattognak a’ karikással , "s különféle dévajverseket mondanak. 
Akár esik útba, akár nem, a’ főbb tisztviselőket, mint : alispán, szolgabiró, város bírája, 
és más előkelőbb embereket útba ejtenek ’s verssel megköszöntik. A’ járkalás sokszor 

három óráig is tart, 's a’ menyasszonynak legtöbbet kell szenvedni, mert nyáriasan 

van öltözve, karja mezítelen, "sigy néha annyira átfázik, hogy szinte halálos betegségbe  

esik. Elvégre haza érvén, a’ törvényszék összeül, a’ kakast elébe állítják, ‘s a’ vádló 

is rögtön előáll. Legterhelöbb vád a z ,  hogy a’ kakas anyjával ’s leányaival szerel

meskedett, és hogy sok feleséget tart. A' törvényszék fontolóra vevén a’ bűn nagy
ságát, tekintvén azt i s ,  hogy ha az büntetlen maradna, mint példa, igen veszedelmes 

következéseket vonna maga után, ’s a’ törvény tekintete, melly a’ sokfeleség-tartást  

tiltja, végkép lesülyedne. Azért is a’ törvények értelmében, másoknak rettentő példá

jára, a’ kakas fejére a’ halálos Ítélet kimondalik, és nyomban végrehajtatni rendeltetik. 

Ekkor a’ szalagnál fogva a’ kakas nyakát meghúzzák, ’s az egyik török az éles karddal 

fejét elcsapja. Ezután a’ vőlegénynek tudtul adják, hogy e ’ példából vegyen magának 

tanulságot; mert minden, a’ ki több feleséget tart, igy jár.
JE’ népszokás, mint egy tekintetre látható, a' keresztény vallás 's törvény által 

megalapított egy feleségüség elvéből indul k i ,  ’s képben tudtul adja a' népnek, hogy 

a’ több feleségüség t i lo s ,  ’s ki a’ törvény parancsolatját át merné hágni, a’ büntetést 

el nem kerüli.

2. jjunárnyak-szakitás Miskolczon.
Miskolczon a’ mészároslegény mesterré letele különös szertartással szokott  

végbemenni. Valamennyi mészároslegény, még a’ legutolsó paczalos i s ,  a’ mesterré 

leendővel együtt ünnepiesen magyar ruhába felöltözik, ’s a’ hires fringiát sem felejtvén 

le oldaláról, 12  óra tájban mind lóháton van. A ’ ló sörénye pántlika- s egyéb czifra-  

sággal díszeleg. A ’ piaczon az emeletes vargaszin ablakába, és az azzal általellenben 

levő kis kávéházéba egy kötél kivan feszítve, mellynek közepén a’ felkötött lúd függ. 

A’l u d  nyaka selyem-zsinórral elannyira be van fűzve ’s tekergetve, hogy emberi 
erőnek szinte lehetlen elszakítani. A ’ két ablakba kifeszilelt kötél végét mindkét 

felöl tenyeres talpas vargák fogják, kiknek szeméből a’ józan élet ’s kemény munka 

következtében életerő villog, kiket Sparta is büszkén nevezhetne fiainak. A ’ mint a’ 

czifrán felöltözött mészáros-legények lóháton jönnek , a’ ludat a’ kötélen annyira 

leeresztik , hogy a’ lóról el lehessen érni s megfogni. A’ lúd nyakát rendszerint hón 

alá szokták fogni. — Ekkor a’ kötelet mindkét felől egyszerre megrántják; a’ mé

szároslegény a’ nyeregből kiemeltetik, ‘s nem ritkán félölnyire is függ a' levegőben
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lova felett,  mellyet kantárszáron alatta tartanak. A’ szegény lúd uyakát rnindenkep 

igyekszik elszakílni; most hóna alól két marokra fogja, de hasztalan minden eröködés, 
mert a’ selyem-zsinórral erősen befűzött nyak nemcsak mészároskezekkel, de Toldy 

Miklós-vagy Kinisi Páléval is daczolna. Gondolhatni, hogy az istentől erővel gazdagon 

megáldott vargák azon mészároslegényt, kire vagy a" hús rósz megméréséért, vagy  

más valami okért foguk van , ugyancsak megrángatják V  tánczoltatják a’ levegőben. 
Midőn a’ mészáros jó sokáig hasztalan küzdött ’s eröködött, a’ kötelet ismét leeresztik, 

a' mészáros lovára ül, ’s mormogva magában , hogy az átkozott selyem-zsinór izmos 

kezének nem engedett,  vagy hogy a’ vargák amúgy isten igazában megrángatták, 

tova lovagol. Második, harmadik, negyedik ’s ötödik ’stb. j ő ,  ’s miután mint az első 

hasztalan eröködött, tova ballag. A’ sor most újra kezdődik ; de a’ ludnyak egyre  

nem enged. — Ki szakítsa el a’ gunárnyakat, az előre ki van csinálva. Mikor hát a’ 
kijelölt jö n ,  az előtt lebocsátják a’ ludat a’ kötélen, 's a’ mesterek a' selyem-zsinórt 

titkon elvagdalják. A’ kijelölt ekkor hatalmasan megragadja a' lúd nyakát, de még 

igy is legénynek kell lennie, hogy elszakítsa. Mikor én a’ gunárnyak-szakitást láttam, 
a’ kijelölt nem bírta elszakítani, hanem egy másik után, ki csak úgy képleg eröködött, 
újra neki került, és ekkor csakugyan elszakítá, ’s ö leve a'nap hőse. Ha nem mondjuk 

i s ,  magában értetik , hogy az illy mulatság iváson kezdődik és bálon 's vendégségen 

végződik. Én a’ gunárnyak-szakitást Miskolczon igen rég láttam, "s azóta tudtomra 

legalább nem volt. A' szegény lúd , igaz hogy jól megszenved, de népszokás, habár 

kegyetlen is, mint a’ bikaviadal Spanyolországban, itt csak úgy érintetik, dicséret nélkül.
Ezen szokás azon elven alapszik, hogy a’ mésyárossághoz főleg erő kívántatik, 

's kit a’ természet azzal illő mértékben meg nem áldott, más, testalkatával egyező  

mesterséget válasszon magának.

3. Czéliláda-hordás Miskolczon.

Mikor az atya-, vagy ezéhmester változott, Miskolczon nagy pompával szokták 

a’ ezéh ládáját az uj atya-,  vagy ezéhmesterhez vinni. Már jókor reggel elkezdődött 

a’ pattogás, kurjongatás, és mindenféle csörgő eszközök használása. Az illető mester
legények különféle alakosnak voltak felöltözve. Sok közülök e’ végre készített falo
von ült, de a’ melly természetesen csak akkor ugrott , vágtatott, ha a’ legény maga is 

ugrott, vágtatott. A’ láda pántlikával, virágkoszoruval, 's más egyéb czifrasággal, a’ 
ezéh czimerével ’s illető szerszámokkal fel volt ékesítve. A ’ nevezetesebb utczákon 

meghordozták a’ ládát, a’ főbb tisztviselőket útba ejtették ’s megköszöntötték. Az 

utczán sok helyen megálltak, tánczoltak a’ ezéh ládája előtt, mint hajdan Dávid a’ 
frigyláda körül;  ittak a’ város ezéh egészségéért; a’ pohárköszönés mindig verssel 

szokott történni. A’ reformátusok iskoláját ritkán szokták elkerülni. Megállván az 

iskola előtt, versben poharat köszöntek a’ ref. gyülekezet ’s iskola egészségéért. Egy 

diák, az iskola ablakába kiáltván, a’ megtisztelést az iskola részéről elfogadta ’s viszo
nozta, ’s miután mondókáját versben elmondta, szinte poharat ürített a’ ezéh ’s mester
legények egészségéért. A’ czéhláda vivése iszonyú pajkossággal 's dévajsággal ment 
véghez ,  de a’ mi botránynyá mégis soha sem fajult. Legkicsapongóbbak voltak a’ 

varga- és csizmadialegények. A ’ mesterlegények ez alkalommal, melly mindig télben



292

szokott esni, a’ csikorgó hideg daczára is ,  igen nyáriasan voltak ö ltözve ,  és e’ mialt 
a ’ sok fel 's alá csavargás ’s átfázás következtében többen vagy veszedelmes betegségbe  

estek vagy meg is haltak; ezért a’ czéh jónak látta e ’ szokást megszüntetni. Nézetünk 

szerint azonban jobb lett volna a’ mesterlegényeknek meghagyni, hogy téliesen öltöz
ködjenek, mintsem egy ütéssel egy népi szokást kivégezni.

E ’ szokás azon örök igazságot akarta visszatükrözni, hogy minden felsőbbségi 
hatalom közmegegyezés ’s választás által adatik, hogy senki sem teheti magát paran- 

csolóvá önakarattal.

4. Gergelyjárás.

Borsodban ’s csaknem egész felső Magyarországon a’ református iskolás gyer

mekeknél szokásban volt a’ Gergelyjárás ; de már most csak kevés helyen van divatban. 
Gergely-napkor t. i. az iskolás gyermekek dobbal, zászlóval,  czifrán ’s pántlikásan 

felöltözve, ’s csaknem minden házba beköszöntve, daliás közt bejárták a’ falut, vagy  

várost, hogy a’ még iskolába nem járó gyermekekkel kedvet kapassanak az iskolába 

járásra, a’ minthogy ha valamelly házba bementek, az volt első sza v o k : van-e katona, 
ki Pallas táborába beáll?  A’többek közt a’ kengyelfutó kitünöleg czifrán volt öltözve.  
Ennek azon joga vo lt ,  hogy akármelly házba bementek, az ágyra fölheveredhetett, 

hanem e ’ kiváltság árát gyakran keservesen megfizette; mert az ágyba jó eleve tüt 

rakván, kengyelfutó uramat jó l megszurkálta. A’ többi Gergelyjárók az asztalt körül-  

állván, egy pár dalt elénekeltek, ’s ezután leülvén, a’ házi gazda valamivel megkínálta. 

Ekkor előállt a’ nyárs- és kosárhordó. A’ nyársat, a’ hol különös kárt nem te tt ,  a’ 

padlásba ütötte. A ’ nyársra szalonnát szúrtak, a’ kosárba tojást tettek, tehetősebb 

háznál pénzt is adtak. A’ mi igy begyült ,  az iskolatanitóé lett ,  de a' ki rántottával 

néhányszor megvendégelte a’ Gergelyjárókat. Volt még a’ Gergelyjárókkal egy  

úgy nevezett morjó (bajazzo) i s ,  ki képét korommal bekenvén, ruháját szalmával 

kitömvén, egy karikással kezében a’ többi gyermek előtt futosolt ’s pattogott 's külön
féle pajzánságot elkövetett.  A’ morjó szájába, mennyire emlékezem, következő vers 

volt adva :
Miért bámulsz reám, vén vasorru bába,
Nem láttál még embert angyali formába?
Távozz ez ártatlan seregtől messzire,
Mert másként jót húzok hátad közepire. ’stb

K zeu é rd e k e s  c z i k k e t , m ás v id é k e k rő l b e k ü ld ö tt n é p szo k as i k ö z le m é n y e k k e l f e l v á l t v a ,  fo ly ta tn i 
fo g ju k . S z e r k
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I R O D A L M I  L E V E L E K .

Nem lehetek a1 né lkül, hogy irodalmunk állapotjui és termékei felöl néha ne be
széljek. Ön megnyitja lapjait leveleimnek: feleljen érte ön, ha valaki tagadná, hogy 
az irodalom az é l e t b e n  benfoglaltatik, miutát nálunk annyi „müveit“  ember van, kinek 
életében az irodalomnak még eddig helyecske nem jutott.

Néhány szépirodalmi tüneményekről kívánok ezúttal szólni, 's először is a' Kis- 
faludy-Társaság legújabb publicátióiról, q u o r u m  p a r s . . .  f ű i  ugyan magam is, 
de véleményem úgy fekszik a'közönség előtt, mint a’ könyv; ’s azért ál tekintetek nem 
tartóztathatnak kimondanom, hogy a’ K i s f a  lu  d y -  T á r  s a s á g É v l a p j a i  n e g y e 
d i k  k ö t e l e  a ’ maga mezején legbecsesb könyveink egyike. Az intézet 18 4 y 3 -k i  
történeteit ’s munkálatait foglalja az magában. Mindenek előtt méltatást érdemel a’ 
társaság, hogy tartalmasb aestheticai discussio alapjának megvetésére az aestheticai 
classicusok fordításáról folyton gondoskodik. Az elébbi kötet Aristoteles „költészetét“ , 
Horácz epistoláját a’ Pisókhoz, Longinus értekezését ,,a’ fenségesről“ hozta, az eredeti 
görögből és latinból á ttéve; itt B o i l e a u  nagy szépségű és (némelly ál tételek mel
lett is) nagy jelességü tankölteményét veszszük ,,a’ költészetről“ , francziából, hason 
számú és alkatú (alexandrin) versekben E r d é l y i  J á n o s t ó l ;  ’s P o p é t  ,,a’ mübirá- 
latról“  angolból jambusokban, L u k á c s  M ó r i c  ztó l;  mind a’ két áttétel bevezetések 
’s bő jegyzésekkel felvilágosítva. Ezekben serege van ismét áthozva irodalmunkba a’ 
helyes tanok-, nézetek- és intéseknek, mind az elmélet és bírálat, mind a’ gyakorlat 
emberei számára; ’s nyelvünk mind a ’ két műben, ’s kivált, szükebb korlátái ellenére, 
az elsőbben, valósággal diadalmát ünnepli. Az értekezések ezúttal a‘ következők : 
K i s s  K á r o l y é  a’ hadi szónoklatról (mert a’ társaság egész terjedelmét a’ szóló 
művészeteknek számítja köréhez), mellyben szerző ennek fontosságát, körét ’s szabá
lyait röviden és helyesen adja elő; különösen fogok vele kezet abban, hogy bár a’ hadi 
megszólításoknak, harcz idején leginkább, rögtönzötteknek kell lenni vagy látszani : 
arra mégis iskola és gyakorlás kell. E ’ neme a’ hadi szónoklatnak sokat kölcsönöz 
a’ költészettől, és tanulva akar lenni mint a’ költészet. G a r a y  J á n o s  lyrai költé
szetünk késő kifejtése okait fejtegetvén , a’ vallást és nemzetiséget tekinti minden 
poesis tögyökerének, ’s a’ magyar ősi vallás erőszakos kiirtatásában ’s ezzel, mert az 
idegen tan nyelve is idegen volt,  egyszersmind a’ vallás nemzetisége kiirtatásában és 
a’ deák világban leli okát költészetünk régen fel nem magozásának. Helyesen. ’S a’ 
mód, mellyel a’kereszténység nálunk behozatott, nemcsak lyrai költésünk késő fejlő
désének főoka, hanem azon, más népekkel hasonlítva, gyengébb vallási érzelemnek 
is , melly a’ magyarban lakik. Nálunk t. i. a’ kardo t ,  mellyel a’ keresztény vallás 
népünkbe oltatott,  nem gyámolították a’ lelki meggyőződés fegyverei; hozzánk nem 
írtak apostolok nyelvünkön, mint a’ görögök-és romaiakhoz; nekünk nem volt Boni- 
faciusunk, mint a’ németeknek, nem Cyrillusunkés Methodiusunk, mint a’ szlávoknak, 
kik élő magyar szóval, észhez és szívhez beszélettek, kenetes, melegítő, rábiró, meg
győző szózatokkal; a’ mi királyapostolunk vérrel keresztelte Gyula és Kupának ős 
vallásukhoz erősen ragaszkodó népeit. ’S az idegen ajkú papság 's idegen lithurgia 
behonosították ugyan i d ő v e l  a’ formákat, ’s a’ magyar papok végre egy kis tartalmat 
is hoztak azokba ; de olly lényeges factorává a’ társas 's az erkölcsi éle tnek, mint a’ 
görög, román, német és szláv fajnál, az uj tan nálunk nem lett soha. ’S igen is, ezért 
nem keletkezett ősi pogány-nemzeti költészetünk hamvaiból egy u j , jelen életünk
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egyik alkotó részét tevő művészet; ezért nem ékesítik mind e’ napig a' képírás 
remekei templomainkat (és c s a k  a' mieinket nem), ezért nincs mind e’ napig egyházi 
költészetünk, ezért hiányzik a’ bensöség életünk és költészetünk egészében, hasonlítva 
magunkat más népekhez. Erdélyi beköszöntő értekezése a’ „népköltészetről“  nagy 
dísze a’ kötetnek. Mesterileg mutatja ki a’ népköltészet eredetét, viszonyát a" nép 
életéhez, körét, jelentőségét,  bírálatot múló nagy becset; párhuzamba állítja a' nem
zeti költészettel; kifejti formája támadtát 's tb . ;  megszeretteti velünk a' nép ezen 
kedélynyilatkozásait, mintegy előkészületéül idei nagy fontosságú indítványának a’ 
magyar népköltés emlékei begyűjtése i r á n t : melly bár minél több részvételre találna 
azok köz t,  kik a’ néppel érintkeznek. S c h e d i u s  L a j o s  az intézet hatodik köz- 
ülését megnyitott tartalmas beszédében azon üdvös hatást emeli k i , mellyet Kisfaludy 
Károly nemzetünk belső élete fejlesztésére gyakorlott; ’s folyta tavali themáját, fj 
a 'va lód i műveltséget a’ külső csinosodással állítván szembe, ezek összeegyeztetését 
a ’ költészet hivatásának állítja.' Egy „szépirodalmunk jelen állapotját“  előadó értekezés 
után , mellyhez az iró igénytelen tanácsokat is csatol, G o n d o l  D á n i e l  jutalmazott 
pályairatát kell még ajánlva kiemelnem, , , Sophocles színmüveiről cselekvény tekin
tetében ;“  szerző itt annyi helyest,  tanulságost mond a" görög színmű, ’s különösen 
ennek nagymestere ismertetésére, 's oily jól fejté ki a’ drámai cselekvényt Sophocles 

_ müveiből, hogy aj bíráló választmány azt méltán vallja a ’ magyar széptani irodalom 
tetemes nyereségének^ A’ költői darabok: .Haramia szelleme4, alföldi b e s z é l y Ga a l  
Józseftől; ,az égi művészet4, alleg. költ. V a j d a  Pétertől; ,a’ külföld rabja4, V a c h o t  
Sándortól; ,az agglegény4, torzkép az életből N a g y  Ignácztól; , Bornemisza Anna4, 
novella J ó s i k a  Miklóstól; ,Troubadour4, ballada G a r a y  Jánostól. Gaal müvét egyes 
szépségek tüntetik k i .  az alföldi természet és élet jellemes festése, a’ népi hang- 
szerencsés visszaadása; de ^a’ composítióban , hézagot4 találok. Rózsa az üldözött 
haramiával először találkozván, ételt italt ad neki, ’s ez többi közt mondja hozzá :

Felkereslek a’ mig élek,
És veled szivet cserélek.
Isten hozzád, kis leány,
Emlékezzél meg reám. 267—70. v.

Azonban Bandi csak napok múlva jelenik meg Rózsánál, ’s már e z ,  mintha kölcsönös 
szerelemvallomás, Ígéretek, esküvések történtek volna, megtámadja :

Hej Bandi, Bandi, átkozott 
Légy hogyha elhagyál,
Hol jártál annyi éjszaka,
Hej, Bandi, m egcsalál! 381— 4. v.

A" legény kérdésére: „Ki mondta e z t? 44 azt vallja ugyan a’ leány: „Nem mondta 
senki, csak szivem;“  de már u tóbb: „Csábító szemeid Csak Sárit keresik44 (4 2 3  — 4. v.). 
Erre hűség Ígérete következik Bandi részéről, mellyet ö utóbb megszeg, a" miért 
Rózsa öt boszuból elárulja a’ hadnagyoknak, ’s B. törvényfán akad., mellyen való 
bánata a’ leányt is nem sokára megöli. A’ catastroph ellen nem lehet kifogás, ’s ennek 
kivitele is igen szép; de Rózsának mind szerelmét, mind boszűját jobban kellett moti
válni. A' dictio is több simaságot és könnyűséget kívánt. így e ’ költői beszélynek 
egészben is kitűnő érdeme lesz. Bár e’ költésnem minél több művelőket találna. Igen 
szép költemény G a ra  y Troubadourja , szépen gondolva és kivivé; a’ versezésben 
óhajtanék nagyobb correctiót. Általában nekünk a’ pedanlságig, a’ túlzásig szigorúak
nak kellene lennünk nyelv és technica dolgában. A’ franczia academia nemcsak egy, 
az egésznek hangjával össze nem illő kifejezésért, hanem egy rósz rímért is megtagadta 
sokszor a’ jutalmat: 's ez az ut aztán az, mellyen szép müvek az öröklétnek alkottatnak. 
„Az agglegény44 egyike azon választóvízzel írtsatiráknak, mellyeknek formáját nálunk 
N a g y  I g n á c z  teremtette. „Torzkép“ , mert az iró a’ nemnek valamennyi egyedeiben



295

lelt. egyes vonásokat összesítve, a' nemet e g y  egyed által képviselteti; Ítéletem 
szerint a" mü valóbb és hatályosabb leendett, ha több faja állítatik egymás mellé az 
agglegényeknek, ha azok érintkezésbe hozatnak, ’s tán még egyik a'másik gyarlóságai 
eszméletére is ébred, a’ nélkül, hogy a’ magáéit eszmélné. De azt tagadni nem lehet, 
hogy a’ mit e’ derék gúnyköltö fest, az hogarthi ecsettel van festve; ’s a’ jelen kép 
egyike a’ legvastagabb színekkel Írtaknak, de vonatkozásaiban egyike a’ legcsipösbek-, 
leggazdagabbaknak. J ó s i k a  novellája egész egy k is regény ;  ’s a’ kifogyhatatlan 
költő ismét egy pár érdekes jellemet merész vonásokkal vet oda 's néhány idegfeszitö 
helyzettel élénkíti a’ hallomásra számolt beszélyt. Végül kívántam említeni Y a c h o t  
S á n d o r  költeményét, mert ez, valamint e g y  nálunk a’ maga nemében, úgy mara
dandó dísze költészetünknek. Ön kérdi, melly osztályába tartozik az a’ költésnek? 
Beszély-e? Igen, de psychologiai beszély ;„nem mintha lenne beszély, mellynek nem 
psychologiainak lenni szabad; de mert i t t a ’ külső történet csak néhány vonás, melly 
a’ b e l s ő  történetet ’s a’ benmaradó lelki cselekvényt mintegy rámába foglalja. Hal
lottam Byron Chilloni foglyát említletni „ A’ külföld rabja“ némelly olvasójától, sőt 
első hallásakor magamnak is eszembe ju to tt ;  az is e’ nemű, bár ott a’ fogoly beszél, 
itt a’ költő. Tovább ne hasonlítsuk; minden hasonlítás könnyen igazságtalanná válik. 
Bonnivard történeti személy, nagyobb ügyért keserűbb kínokat szenvedett, ’s azokat 
maga festi. És olvasom a’ Chilloni foglyot, megrendüléssel; s újra ismét a’ külföld 
rabját, de ekkor is mély megindulással. Költőnk gazdag léléktani pillantást tanúsított 
ez állapotok festésében, csodálatos tapintatot vonásai elrendezésében ’s összefüggesz- 
tésében, ’s ritka correctiót nyelv- és verselésben. E ’ műnek minél szorgalmas!! olva
sását ajánlom azon fiataloknak, kik maholnap költői pályára kívánnak lépni: ők a" mélybe 
leszállást, ’s kidolgozásban műgondot fognak abból tanulni. — Az eddigiekből látni 
fogta Ön, hogy a’ szóban levő kötet r e n d k í v ü l i  becsű szépirodalmunk újabb 
jelenései közt. Még az azt megnyitó történeteit a’ társaságnak kívánom említeni. 
Azokban mindenek előtt kilencz bevezető és beköszöntő b e s z é d  találtatik, egy uj 
neme nálunk a szónoklatnak , ’s legalább annyiban érdekes, mert az uj tagok válasz
tásainak motívumai, s ezek válaszaiban némelly biographiai^Jiteraria—históriai adatok 
találtatnak. Ugyan itt a’ társaság munkálkodásairól, pénztára miben létéről ertesíttetik 
a’ közönség, ’s a’ küldöttségek tudósításai közöltéinek a" pályamunkákról.

A’ Kisfaludy-Társaság többi kiadásai 1 8 4 s/4-ben a következők: Befejeztetett 
K i s f a l u d y  K á r o l y  M i n d e n  M u n k á i  második és harmadik kiadása (4rétben), 
s a’ negyedikből (n l2 r . )  öt kötet jelent meg Kilian Györgynél (VI. köt. 7 ft.). Az 

utóbbi kétség kívül a’ legszebb kiadás, mellyben eddig magyar classicust vettünk. 
Csinosan vannak kiállítva K i s f a l u d y  K. j e l e s e b b  v í g - j á t é k a i  i s , szinte Kilián
nál (egy köt. 48 kr.) .  Folyton foly a társaság K ü 1 f ö I d i R e g  é n y t á r a is (Hart- 
ebennél, egy köt. 40  kr.) : jelenleg a XXI-dik kötetben a’ kilenczedik regény indult 
meg: Bobin Hood, a’ méltán elhiresült James György után; ‘s ezt közvetlenül Warren, 
Cooper és Hahn Ida némelly közkedvességü regényei követendik. Teljesség okáért 
mnlitem itt saját értekezésemet is a’ mű fo r d i  t á s r  óH Eggenb . 10 kr.) , mellynek 
kiadatásával egy kis véleménysurlódás czéloztatott, hogy e’ kérdés körül valami 
elhatározott nézetre vergődjünk.. Végre a’ N e m z e t i  K ö n y v t á r  második folyama! 
Minden, irodalmukat szerető, ’s abban, mint szellemi dicsőségük Pantheonában büszke 
nemzetek bírják minden korbeli jeles Íróik munkáikat összegyűjtve, "s illő díszben 
kiállítva ; Angliában , 's még inkább az olcsó Franczia- ’s Németországban alig van 
család , melly nemzete classicusainak gyűjteményét házi istenek gyanánt ne írzené. 
Csuda-e a z é r t , ha gyermekeik nemzetök remekírói tiszteletében nevelkednek , mint 
ifjak azoktól tanulnak ’s lelkesednek, mint férfiak minden értelmi mozgalom figyelmes 
kísérői s irodalmuk pártolói leszoek? Csak mi szánnók-e , nem tudom hálátlanok-e 
inkább, vagy minjavunk iránt érzéketlenek, a’ feledékenységnek azon sok szépet,



mit a magyar elme időről időre eléliozoft? Csak minket nem vonz a' nemzeli dicsőség 
— melly nem kevesbbé büszkíthet, ha az elme, mintha a’ vér mezején szereztetett? 
A’ Nemzeli Könyvtárnak eszméje, lassanként mindazt magában összesíteni, mit irodal
munk a’ XVI. század óta az uj időkig általán becsest, vagy szellemi állapotaink 
aranyában jelest,  vagy más tekinteteknél fogva nevezetest e lömutat; ‘s ezt eddig 
szokatlan csínnal és olcsósággal kezdte tenni. Minden hat hétben két huszas ! Ki 
olly szűk állapotú, hogy illy áldozatot irodalmi szereletéuek ne hozhatna? Kisfaludy 
K. után következtek K á r m á n  írásai, F a n n i Hagyományai és C s o k o n a i Minden 
Munkái: az első és második félszázadi feledékböl felköltve; a’ harmadik egyik leg
gazdagabb szelleme li teraturánknak, k i ,  ha egykor a' legnépszerűbb költő volt formai 
könnyűsége miatt , most, ez első t e l j e s  kiadásban, tehetségei egész körében feltűn
tetve — mint erősen hiszem — a’ legfinnyásb izlésüek elölt is tartalmasságánál fogva 
első rangú Íróink közt foglaland helyet. Nyújtson kezet Ön is ,  hogy e’ vállalat, 
nagy hangon hánytorgatott hazaliságunk ellenére is, ez által cserben ne hagyassák.

D. S c h e d e 1 F.

S z i v á r v á n y .  A lbum  a ' m isknlc/.i tű z v é sz  e m lé k é ü l . S z e rk e s z tő  H a lá szy  J ó z s e f  1844. A z 1843. évi 
nyáriló  l! l -k é n  tű z v é s z  á l ta l  k á ro s u l t  m isk o lc z ia k  fiilse ifé lésére  k ia d ta  E m ic li G u sz táv  P e s te n .  1 2 -ed  r é t .

27 9  la p . Á ra  1 fr. 4 0 k r .  p .p .

Midőn ez album ismertetéséhez fogok , nem mellőzhetem el mindenek előtt azon kö
rülményt megemlíteni, hogy annak lapjain a’ részvét harmata csillog, hogy a'bírálandó 
dolgozatok emberszeretö és melegkeblü irók munkái, kikközremunkálásukkal enyhíteni 
akartak egy virágzó város elégett magyar lakosain. Ezért óvakodnom kell a’ kieme
lendő fényoldal mellett sok árnyat mutatni k i ,  óvakodnom azon pedagog modortól, 
melly olly gyakran fojtá el a’ tüzet nem kevés ifjú kebelben ’s riasztott le az írói 
pályáról sok tehetséget.

3Iindenek előtt a’ könyv külsejét tekintve, az, hacsak az igen nagy bekötést nem 
vesszük, csinosan van kiállítva. De kívánatos lett volna, ha a’ kiadó ur albumát leg
alább egy alkalmas vignettel díszitendi vala.

A’ dolgozatok sorában 9 kötetlen munkára ’s 22 költőtől 48  költeményt lelünk. 
Tömérdek vers, fökép egy s z i v á r v á n y b a n ,  mellyct isten, mint Írva van, annak bi
zonyságául vont fel szép egére, hogy több vízözön nem leend.— A’ prózai munkála
tok közt, mint mind képeire mind compositiojára legjelesbet, , , Mi s k o l c z  v é s z n a p -  
j á t £‘ ( e g y  e l é g e t t  n a p l ó j á b ó l )  kell kiemelnünk. E’ czikk Írója Picta Mihály, 
nevével először találkozunk irodalmunk mezején ’s örömmel üdvözöljük öt a’ téren, 
mellyre sokan, gyakran hivatás, többször tehetség és leggyakrabban előkészület nélkül 
lépnek föl. ,Miskolcz vésznapja‘ egy erőteljes és megragadó hű rajz, telve eleven ké
pekkel, egyszerűn és mégis szépen. Az olvasó együtt érezia’ fájdalmat, együtt aggó
dik a’ szerencsétlenekkel, kik öneiket elhagyva, őrülten futnak a 'tüzjárdákonj 's ir tó
zottal fordul el a’ képtől, mellyet olly hűn vázolt az iró néhány lapra. író sükerülten 
festé a'rabok csoportozatát, kik olly „drága áron vásáriák meg a’ szabad lég szivhatá- 
sát,“  mert azon épületet is „honnan száműzve van a’ szelíd erkölcs, ’s büncsepp vegyül 
a' lakók vérébe , hol legnyomorultabb az elet; de a’ szerencsétleneknek nincsenek 
könyeik, mert szilaj örömben dőzsöl az egész, szilaj öröm ragadja el az egyest is ,“  
—  azon épületet is a’ tűz emészté föl, ’s e’ lak födeléről sürü füst gomolygott (öl, 
,,sötétebb a’ többinél, mintha ezer bűn színétől lett volna feketítve,'s nem mert köze
liim az éghez.“  — A’ 14-dik  lapon némi értelmi hibára akadtunk. „Megálamlott — 
mondom — e’ gondolatnál 's elmélkedem; e' pillanatban a’ félre vert harang kon-
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gása villanyként rázott fel elmélkedésemből ’s önkényleien mondám ki a’ szót, 
melly tán a n n a k  befejezésére is alkalmazható.“  Minek befejezésére? erről milsem 
tudunk, ’s tekintve az egész czikk eorrectséget, készek vagyunk hinni, hogy ez érte
lem-zavart szerkesztői omnipotentia ’s ügyetlen javítás eszközlé.

Örömmel találkozunk itt Gaal nevével. Azonban „ a z  é l e t m e n t ő “  Gaalnak 
alkalmasint leggyengébb dolgozata leend. Minden előszeretetünk mellett, mellyel Gaal 
humordús dolgozatai iránt viseltetünk, ki kell mondanunk , hogy ,,az életmentő“ ér
dektelen gyenge productum.

Nagy Ign. „ K a  l a n  d v a d á s z a “  sikerült torzkép. Egészséges színek , jól ta
lált jellem, érdekes helyzetek és élénk előadás, mi e’ kép becsét teszi. Ki e’ torzkép 
hősének izzasztó kalandjait ismerni kívánja,azt ez albumra utasítjuk és kérjük: „ tekin
tsenek a’ német színház szögletére ’s fogadni merünk, hogy mindennap látni fogják 
falához támaszkodva a’ fölül füstölgő divatos szürke Z s á k o t . “

Ki Vajdának gyönyörű és eszmedús keleti regéit olvasá, elfog mosolyogni Halászy 
kísérletén. ,,Hüida“  magusz atyjával Persiából száműzetve, miután Oropastes (nemde 
keleti név?) meghalt ’s mást többé nem szerethetett — Yezda papja lön. Ezzel 
punctum.

Mit mondjunk Remellai „Három Ninájáról?“  Nem szeretjük elmondani a’ be- 
szély vázlatát, főkép illy rövidke beszélyeknél, mellyekben átgondolt szöveget, psy- 
chologiai okokat és jellemhiiséget hiában keresünk; mert nem akarjuk, hogy bírálatok
ban olvassa az olvasó azt, mit magából a’ könyvből ’s sokkal nagyobb érdekkel ol- 
vashatand. Mégis lehetlen el nem mondanunk, miként került össze a’ három. — Egy 
alföldi oscurus táblabiró fia Laczi Pozsonyban megszeret egy polgár leányt. Ez az inclyta 
famíliára nagy csapás ’s a’ családi gyűlés elvégezé, hogy Laczi utazni fog. Ö távozik ’s 
Majlandba megy. Nináját (ez volt az első) nemzetes szivével forrón szere ti’s bizonyosan 
nőül veendi hontértekor, ha — mint az iró a’ hü és szilárd szerelmet nevetségessé tenni kí
vánó soraiban mondja — ,,e’ tökélet meg nem változik, — de ha ez meggyöngült, nem az ő, 
de a’ szívnek, ’s melly azt alkotá, a‘ természet hibája.“  Mert, mond R. ur gyönyörű tanai
ban, „ma egy nőt szeretünk forrón, azt hisszük, hogy nem éljük túl az elválás perczét, 
ám de hetek múlnak ’s mi mégis élünk.“  — Laczi Majlandban az első Ninát elfelejti ’s 
szerelmes lesz egy olasznőben, kit R. ur Ninának keresztelt. Ez tehát a’ második Nina, 
Laczi viszont szerettetik; de egy estve a’ Nina (Nr. 2.) villájának ajtajáról egy fehér 
köpönyeges alak által, ki e’ második Ninának visszatért kedvese, Cseley kapitány volt, 
hátrarántatván, Majlandot haragosan elhagyja ’s Helvécziába utazik. Solothurnban le
vél várá, mellyből értesült, hogy Nina (Nr. 1.) Daller tanácsnoknak nyujtá kezét; ’s 
minthogy már két Nina lön hütelen, egy tündeszép pórleányba szeret. E ’ kis leányt is, 
hogy a’ három szám kiteljék, Netti, alias Ninának keresztelé R ur. Nina Nr. 3. legha
misabb volt ,  mert a’ légyottra rendelt szegény Laczit kunyhójáig bevárván, a’ felé 
siető ifjú elöl, egy rózsát dobván elébe, egy uj Kihalómra elszalad. „Az ifjú a’ rózsá
hoz rohan, a’ fü mint nyíl olly sebesen szált alá, ’s ő nyakig egy verembe esett.“  Sze
gény Laczi! ha ezt tudná a’ perillustris ur, fiát milly bolonddá tette egy parasztnö? — 
Másnap Nina Nr. 3 mint mennyasszony hirdettetik ki ’s ezt véletlenül hallja meg a’ 
templomba vetődött Laczi. Itt azonban a’ históriának nincs vége. „Tavai nyáron a’ fü
redi fürdőkben mulata hősünk. Egy délben — — az asztalhoz uj vendégek ültek — 
egy nő és férje. Laczi elpirult, a’ nő szinte; az első — Nina volt.“  Újra más vendégek, 
egy kapitány és n e je ;  Laczi megint elpirult,  mert e’ nő a’ második Nina. Végre egy 
keztyú-áruló tiroli hölgy szava háborítja,’s ki hinné? e’ tiroli hölgy a’ helvétiaiNina. 
Tehát a’ sors vagyis R. ur összehozta mind a’ hármat ’s Laczi Füredről post tantos 
casus megszökik ’s ezzel a’ beszélynek vége. —

Vachot Imre egy jó  kis czikket irt „ a ’ t i s z a i  és  d u n a i  k ö l t ő k r ő l  ’s K a 
z i n c z y  F e r e n c z  m üi  s k o  1 á j á r ó 1.“  író a’ magyar költőket három különszerii
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’s fölötte jelentékeny osztály szerént sorozza. Nevezetesen t i s z a i  (vagy rónai), d u 
n a i ,  (vagy talán tavi) és h e g y i  költőknek nevezi ő k e t ;  ez utolsó költőket Kazin
czy Ferencz müiskolája növendékeinek is nevezvén.

,,Fresco-festési vázak a’ Rococo-életböl“  H. J- tó l  sok beszéd semmiről. Humo
ros elmefuttatás, mellyből a’ humor elfutott,  sokszor felhasznált eszmék újabb 
kiadása.

Szathmáry Király „máltai vitéze“ , mind a' mellett is, hogy benne kevés bonyo- 
lódás van, kedves olvasmány. Véleményünk szerint azonban Durazzónak máltai vi
tézzé létele nincs eléggé motiválva. Néhol igen szép helyekre ta lálunk, bár az egész 
felett pongyolaság ömlik el.

Karády Ign. „Recipéje“ érdektelen anecdo t, unalmas levelekben.
Az album költeményekben sokkal több jelest a d ; és bár mi is sajnálattal nélkü

lözzük egy időtől zsebkönyveinkben jelesebb költőink kedves d a la i t , a’ legöszintébb 
eliseréssel kell mégis megváltanunk, hogy az albumban maradandó becsű költemé
nyekre akadtunk. E’ nemben, mint sorban első Tompa Mihály „Lant és Koronája“  áll. 
Mintegy lelkét fuvalta költőé' versébe , benne olly dús phantasia él, olly föllengző ér
zelem nyilatkozik, hogy mi Tompában ifjabb költőink egyik jelesbikére ismerünk. Mi 
hisszük, hogy folytonos Studium és művelése után mint dalai objectivebb tárgyat öle- 
lendnek fel,[úgy dalai által ö maradandó nevet fog magának kivívni azon pályán, mellyre 
csak keveseket hiv föl a’ dalistennö.

Szándokunk lévén a’ lehetséges legrövidebb ismertetést és bírálatot adni, a’ te
mérdek közül csak a’ jelesbeket kívánjuk kiemelni. Ezek között említendő Sujánszky 
remek költeménye ,,A’ játékos“ , Lisznyay „Sira tok“ , Császár „Száműzött szerel
me“  Beöthy Zsiga,,Hontalana“ , ’s Vidor Emil költeménye „ A ’ harangszónál.“ — Lisz
nyay egyike azon költőinknek, kiknek a’ természet dús phantasiát adott, kiknek lelkében 
nagyszerű, merész gondolatok fogamzanak ’s kik leginkább tudnak a’ néphez szólani. 
Mi mindig örömmel olvasók ifjú barátunk dalait ,’s az egészséges szabad eszmék mind
annyiszor megerősiték bennünk a’ hitet, hogy Lisznyay tanulmány és mivelödés után 
költőink egyik legjelesbike leend. — Azonban egy időtől fájdalommal kell éreznünk, 
miként L. több dalaiban ismétlések jönek elő , miként a’ kimerített gondolatforrás 
helyett uj eszmevilágot nem teremtett magának a’ kö l tő , mellyből, mint eleinte 
öntudatlanul merüljenek fel a’ gondolatok. , ,A ’ siratok“  je les románcz, L. eredeti 
gondolatainak egyike. —  ,,A’ száműzött szerelem“ költője azon férfiak egyike, kikkel 
olly szívesen találkozunk irodalmunk kopár mezején. Császár egyike azon Íróknak, 
kik lelki tehetségök legparányát is, az irodalomnak szentelik. Öt mint novellistát és kö l
tőt, mint utazásirót és törvénytudót sze re t jü k é i  ma Fiume érdekében emel tollat, hol
nap ismét egyikét adandja azon édes sonetteknek, mellyek annyira szivünkhöz szóla
nák. Az album Császártól csak egy dalt bir ’s e’ dal ismét egyike azoknak, mellyeket 
fökép eredetiség és nemes ízlés jellemz. Beöthy „Hontalana“  mellett, mint igen ked
ves vidor kis költeményét emeljük ki. mellyet már csak azért is kiírunk, hogy e'  so
rok általuk némi becset nyerjenek.

Nyugszik a’ völgy szenderegve , 
Est pirul le ormiról —

A’ torony csengő lakója
Régi hangon szólva szól.

Hallgatom, ’s ismert szavára 
Elmerengek boldogan:

A’ ki önté a’ harangot
Tudja isten merre van !
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Es benyúlok gondolattal
A’ jövőbe, hogyha majd 

A’ jelennek nemzedéke
Nem örül és nem sóhajt,

Lesz talán , ki énekimre 
Elmerengjen boldogan,

Gondolván — ki ezt dalolta,
Tudja isten, merre van!

Lakner népdala jó. De ugyan kérdem, mi tapintattal adható ki a1 szerkesztő azon 
silány és eszmekoldus parányiságokat, mellyeket Liszy V. és Lauka urak irának? Vagy 
tán hogy önzéssel ne vádoltassék, akkor, midőn a’ szerkesztő egy csomó igen rósz 
dolgozatait is kiadá? — Bár mennyire tudjuk is méltányolni azon buzgóságot, mely- 
lyel Halászy ur ez albumot szerkeszteni igyekezett,  mégsem tehetjük, hogy tisztelt ki
adó urat ne figyelmeztessük, hogy ha máskor is szándoka leend irodalmunkban illy 
zsebkönyvvel föllépni, szerkesztőül olly férfit válasszon, kiben a’ dolgozatok megvá
lasztásában több tapintat van. Halászy Iegroszabb müvének tekintem ,,elsö áprilisét“ , 
mellybeu semmi költői gondolat nincs. Hét leány és ugyan annyi fiú —  ez a ’ dolog 
veleje — egymást szeretvén, első aprilisben álmezbe öltözik, a’ nők férfi- ’s a’ fiuk nő- 
ruhába.

Hölgyek férfi- ’s ok leánykört 
Véltek lenni ott,

’S mind a’ két fél éhes vágya 
így  ki játszatott

"S mindnyájan tehát vetkezni kezdenek, ’s óh, Ízlés, oh, poezis!

Már a’ hölgyek álszakála 
’S bajsza hullni kelt,

És az ifjak szűk ruhája 
Hosszakat feselt.

•  Es ismét, mintha ez is nem ugyan az lenne, mi a’ jelen négy sor:

lm a’ hölgyek hajsz- ’s szakála 
Földre pártola,

És az ifjak nöruhája
Mind k i t á g u I a ’stb.

Végre köszönetét kell mondanunk Emich urnák nemes vállalatáért.— A’ könyv ára, 
tekintve a’ kiemelt dolgozatok becsét, a’ jó  papirost és nyomtatást, nem sok.

A. E — 1.

ZENÉSZETI  FIGYELMEZÖ.
Ai

peslbudai hangászegylet ez évi harmadik ’s utolsó zeneelöadása martius 3kán ment 
véghez, mellyre szép számú közönség jelent meg. Az előadást Brand Mihály D dur sym- 
phoniája nyitotta meg. E’ mű a’ jelentésben ,nagy‘-nak neveztetett; mi azt találtuk, 
hogy hosszú ugyan, minők a’ symphoniák rendszerint lenni szoktak, ’s ez értelemben 
véve,,nagy‘nak is megjárja, mikép valami szálas termetes tót legényre is igen szépen illik 
a’ ,nagy ember4 nevezet. Vannak e’ műnek jeles oldalai, tagadhatlan, ’s egyátalán jól 
dolgozoltnak is mondható; kitünöleg világos a’ seherzo és utolsó darab, mellyek egy
szersmind egy-egy kellemes szerencsés gondolat ügyes és jól át meg átforgatott szö
vedékét képezik; de az első darabban e’ tiszta világosság némileg hiányzik, az adagio
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pedig egy fölöttébb gyászos, vagyis inkább siránkozó lelketlen gondatlan alapjain 
nyugszik. Hangszerelésre nézve sok tapintatot és sok helyen ügyes hatásos felosztást 
fnnusita szerző, — csak hogy az első darabban néhol több a' dobszó, mint a ’ zene -, 
az adagio belső mélységének hiányát megható, idegeket rázó, érzelmet hóditó kiemel
kedése egyes helyeknek némileg pótolhatta volna, — de ezt sem tapasztalok. Illy mű 
valódi költészetének legjobb próbaköve az adagio. £  cherzo sok élénkséggel bir ;  
hangszerelési tekintetben leghatásosabb az utolsó darab. Az első darab után azonnal 
felzajgó tapsokat nem tudtuk magunknak eleinte megfejteni, csak akkor tudtuk hánya- 

_ dán vagyunk, mikor az elölapsolt szerző megjelent. Tehát itteni termék! ez termé
szetesen változtat a’ dolgon. Brand ur minden szakasz után hivatott,  és saját vélemé
nyünk szerint a’ scherzo és utolsó szakasz után azt csakugyan meg is érdemiette. —  
Második mii W eber ,Euryanthe‘ daljátékából vett gyönyörű dolgozatu ’s nagy hatású 
párdal volt , mellyben erő és jellem karöltve járnak. — Doppler Ferencz pályadíjt 
nyert magyar nyitánya a’ nemzeti színház közönsége előtt eléggé ismeretes már , de 
itt is megtette szép hatását,’s igen méltólag foglalt helyet ezen előadásban. A’ tapsok 
itt sem hiányoztak, a’ benyomás pedig magyar kedélyre talán maradandóbb, mint az 
előadottak bármellyikeé. Volkmann Robert ,Tóbiás4 czimü uj oratóriumából egy ma
gány és párdal énekeltetett el kar-zárványnya_l, melly komoly higgadt egyszerűségével 
’s megható erejével szép várakozást gerjeszt az egész mü iránt. —  Az egész előadás
ról elmondhatni, hogy ollyanokat is élénken mulattatott, kik egyébiránt illy zenéken 
rendesen unatkozni szoktak, mi azt tanúsítja, hogy a’ müvek választása elég szeren
csés vala. A’ működök részéről félre ismerhetlen a’ szorgalom és pontosság, ’s ha igy 
halad a’ hangászegyesület működése évről é v re : szépen kifejlendnek Iassankint két 
fővárosunk hangászeröi, különösben a' műkedvelők között, mi annál örvendetesb, mivel 
mindaddig nincs zenemüveltségünknek jövője, mig az leginkább egyes zeneművészek 
kezében van, ’s mig annak átalánosabb alapja a’ közönségben meg nem vettetik. Ki- 
fcjlendik továbbá a' hanga§^erzés szelleme i s , mert honi zeneköltemények elismerése ’s 
méltánylása hatalmas inger a’ teremtő szellem megkísérlésére; csak hogy az illő mél
tánylást meg kell különböztetni a’ túlzott dicsőítéstől; mert valamint például Brand ur 
iránt egyszeri, legfölebb kétszeri előhívással elégséges méltánylást és buzdítást tanúsított 
volna a’ közönség: úgy nálunk, Magyarhonban, aránylag mindig nagyobb buzdításra érde
mes az, ki magyar szellemű zenemű vei gazdagítja nemzeti zenénket, mint az, ki az átalános 
zenevilágba szórja el elmeszüleményit, kivéve olly nagyszerű’s átalános érdekű, mintegy 
változhatlan alapú müveket, mellyre egyátalán nem, vagy csak kevéssé alkalmazható az 
elszigetelt nemzeties szellem, mint például egy oratórium. Fötekintetazonban az: hogy 
magában az egyletben a’ magyar szellem nyerjen túlsúlyt lassanként, ha jövendőt akar 
magának Ígérni; e’ részben a’ buzgó ’s magyar lelkű elnök hatályos befolyásától is so
kat remélhetni. Azért kívánatos, hogy olly egyének irányadó hatása minél inkább 
gyöngitessék, kiknek idegen szellemű törekvése olly kétségtelen : miszerint ezen egy
let körén kívül, más téren és mezőn, egész erejöket másnemű, idegen szellemű egyle
tek alapítására szentelik. Illy törekvések sem fényt, sem dicsőséget nem áraszthatnak 
a' zeneegyletre a’ magyar hazában! Reméljük, a’ jövő zeneévben ismét egy lépéssel 
előbbre leszünk, 's igy isten segélyével lassanként csak közeledünk majd a’ szent czél 
felé, melly egyedül lehet méltó czélja ez egyletnek: nemzeti művészet fejlesztése!

**















EGY HISTÓRIAI KÉRDÉS.
GOROVE ISTVÁNTÓL. *)

Julius 28.

Kékesen ültünk ebédünk melletti asztalunknál egy angol család, egy sweitzi 
hivatalnok ’s két szép leánya, egy német ifjú, mi ’s még néhány strassburgi; 
a’ beszéd változatos fordulatain egy tárgy merült fel, melly köztünk ’s a’ né
met ifjú között hévvel víttaték, — a’ tárgy olly, hogy kevesen vagytok, kik
nek elméjén már keresztül nem villant, — gondolatim tömegében már nekem 
is megjelent nem egyszer, de átment nyugalmasan, mint átmegy a’ gyöngéd 
szél a’ kert virányain; most azonban nem úgy jelent meg, — megjelent mint 
szél, melly a’ kebel virágait akará elforrasztani, mint villám, melly hitet, re
ményt, meggyőződést, vele örömet, akaratot, cselekvést lesújtani készült. — 
Ha igaz, hogy Holland, Spanyol, Portugall soha nagy nemzetek többé nem le- 
endenek, hogy a’ német nép csak sülyedni, de emelkedni nem fog; ha igaz, 
hogy a’ franknagyság Leipzig- s’Valerloonál örökre megdönteteti, ’s csillaga 
a’ hullámok oasisán Ilona szigetén elmerült, hogy Lengyelhon örökre vesztve, 
hogy a’ görögnép egész fejlődése nem egyéb, mint mulékony felcsillogása a’ 
rég kialudott üszköknek, hogy Olaszhon sírja fölül soha többé a’ kő cl nem 
görditetik, azért, mert a’ négyezer éves történet nem mutat fel példát, hogy 
nép, ha egyszer nagyságáról aláhullott, többé kiemelkedni képes lelt volna,

*) Ezen, fiatal Íróink egyik legkitünöbbikének ,NYŰGÖT4 czímii utazási kéziratából. Ez 
igen érdekes czikket rövid idő múlva ugyanazon szerzőnek ,Baden-Baden,4 ,hollan
di nők4 ’s ,brüsseli műkiállilás4-róli közleményei fogják az ,Életképekében követni. Az 
egész müvet pedig, melly minden tekintetben jelesnek ’s literaturánk egyik gy öngyé
nek mondható, nem sokára sajtó utján fogja az olvasó közönség megismerni. Szerk.
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hogy kétszer nem látjuk nagynak ugyanazon népei 1 — a’nemei ifjú ezl vitalá, 
’s barátim, nem hagyta ki a’ história vas keze alól nemzetünket sem; kimondó, 
hogy nagyok ’s ollyak sem leszünk többé, mint voltunk már.

A’ beszéd elhangzott, de keblemben fullánkot hagyott, mellyet egy átél— 
mélkedésnek kelle kivonni onnéJ_, ’s én most hallgatnék előttetek róla, ha a’ 
tárgy annyi millió imáit nem gúnyolná ki, ha annyi erőt, szándékot, akaratot, 
áldozatot nem rakna emésztő máglyára.

A’ tárgy felette érdekes; spanyol, olasz, portugált, német, magyar, len
gyel törekvés felett tör pálczát, vagy hatalmas ösztönt áraszt el; felnyílik 
előttünk a’ nagy történet, onnét Ninive ’s Babylon alapításától le egészen Pé- 
tervárig, Washingtonig, — sorban látjuk egymás után Indiát, Egyptet, Assy- 
riát, Persiát, Palaestinát, Phoeniciát, Carthagot, Graecziát, Rómát, a' German 
népet, a’ Hunnokat, az olasz respublikákat, a' német birodalmat, az egyházi 
hatalmat, a’ spanyolokat, porlugallusokat, Németalföldet, — megvillan köztök 
saját nagyságunk, elbukunk a’ török által; látjuk ezután XÍY.Lajos francziáit, 
az angolt. Nincs mit mondanunk a’ bukás felett, mellyet hóditó fegyvere hoz; 
ha nép, mint müvei, feldulatnak, szóval: ha kiirlalik a’ népélet, — a’ követe
lésnek, hogy fölemelkedhessék, el kelle némulni; mert mi él, az meghalhat, 
a’ feltámadás természet fölötti csoda, mi a’ történeti életkoron túl fekszik, e’ 
pontról kérdésünket soha sem tekinthetjük, pedig a’ történet majd mindig e’ 
pontra tér vissza ’s ijesztő példaként mutat népkiirlás- ’s városlerombo
lásokat.

A’ babyloniai Nebukadnezar Sidont és 13 évi ostrom után Tyrust dúlja 
fel, később a’ városok újra fölépültek, ekkor Sidont saját királya árulja el a’ 
persáknak, a’ város pedig önmagát a’ lángoknak áldozza fel. — Tyrust 7 hó
napi ostrom után Nagy Sándor hódítja m eg’s egészen elrombolja; ezután a’ 
rómaiak, utánok vad keleti csoportok osztoznak az élettelen tetemen.

Babylont, a’ világ legnagyobb ’s legfényesebb városát, Cyrus 53(i-ban, 
516. K. sz. e. Darius Hystaspes egészen szétrombolják, ezután Babylon hal
dokló persa tartomány. Egyptet szinte a’persák hódítják meg először, de Cam- 
byses kirabolja azt, lerontja Thebát. Ptolemaeus Lathurnus pedig a’ maga el
len feltámadottat egészen leégeli; ezután játéka lesz a’ hódítóknak a’ római 
tartomány, a’ birodalom osztása után kelelcsászársági birodalomrész, ekkor 
’s utána Egyptus többé nem létez, arabok, mamelukok sátoroznak e’ nagyszerű 
romok közt.

A’ persák ezer ’s néhány száz éveken keresztül, mint a’ világ legha- 
talmasb nemzete, állanak, hódításairól imént szólónk; Sándor legyőzte, de el 
nem pusztitá őket, — ezután harezot viselnek a’ rómaiakkal, a’ keleti biroda
lommal, több kevesb szerencsével, ’s még 628-ban II-dik Kosru alatt mint 
roppant nagy birodalom áll, mellynek halárai Aethiopia, Lybia, Chalcedonia és 
Jemen; ekkor következtek a’ belviszályok, az uralkodók dönték, öldöklők 
egymást, a’ meghasonloll nemzet pedig elébb arabok ’s török fegyvere alatt
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veszti el függetlenségét; azután Dsingis és Tamerlán tatár ’s mongol csopor
tinak lesz harczmartaléka, a' hon elpusztittatik, a’ nemzet meghal.

Magok a’rómaiak mint vad pusztitók jelennek meg.—Caló szózata: ,,de- 
lenda Carthago“ 140. évben teljesül, ’s már 82-dik évben az ősz 79 éves Ma
rius mondja: Die te vidisse Cajum Marium in ruderibus Magnae Carthaginis 
sedentem. 146. évben midőn Carthagot, Corinthot is feldúlták — 70 évre 
Krisztus sz. után Titus Jerusalemet dönti romokba; e’ csatában egy millió 
zsidó vesz el, 100 ezer fogva lesz, — illy pusztítás után ki fogja Carthagot 
keresni, ki fogja a’ zsidókat uj nemzetnagyságban ?

A’ római birodalmat nyugoton a’ German népek ásták alá. Alaric trepi- 
dam Romám obsidet, turbat, irrumpit. 140-ben, midőn e’ városban l,200ezer 
szolganép lakik, nyomorogva, elfajulva, átheverve a’ napot a’ közpiaczokon, 
vagy lesve a’ Circust, vagy az egyptusi gránit- ’s numidiai zöld márvány-für
dőkben, úgy éji bordélyokban dőzsöl, — kenyeret koldul — hazafiság, erény, 
szilárdság, jellem sehol; de puha ölében magában hordja az egész meghódított 
világ hiányait, mértékletlenségét, a’ gallusnak ravasz könnyelmét, a’ görög
nek, az egyptusi- és zsidónak vad makacsságát, az ásiai szolgaságát’s közgya
lázatát a’ syriainak, egy felcsillogása a’ népérzelemnek, az erénynek sehol, 
— sehol a’ jövő iránt — sehol egy nagy eszme.

Hogy illyen fekélyes test feldulatik, nincs mit sajnálkoznunk, ha a’ kö
vetkező korral a’ tudomány alá is szállott; de a’ romokon épülő újabb kor az 
erény- ’s erkölcsiségnek sugárain melegszik.

íme a’ legnagyobb nemzetek történetének eredménye hódítás és hódolat, 
uralkodás és szolgaság, hatalom és engedelem, erőszakos rátolása a’ győző 
szokásinak, kivetkeztetése a’ nemzeti sajátságoknak legjobb esetben, — leg
gyakrabban földig lerombolás, dúlás, pusztulás; a’ győző kénye előtt meghajol 
a’ nemzeti lélek, nyugalmát veszti, függésében elsenyved, tehetlcn lesz, elhal; 
de a’ halált mindenütt hóditó hozza meg, ’s a’ különbség az eszközökben van, 
vagy gyilok vagy lassan emésztő méreg; nemzet, mellynek függetlensége fö
lött nem határozott a’ hóditó, az erőszak fegyvere, vagy melly függetlensé
gét visszaküzdötte ’s melly kebelében a’ fölemelkedés magas vágyait ápolja — 
nagy lehet még.

Mi az, midőn egy nemzetben ellenállhallan ösztön hatalmas erőket fejt 
ki sorsa javítása, emelkedése iránt? — Jele ez a’ hanyatlásnak, a’ halál elö- 
küldöttének? és ha e’ nemzet hatalmában vannak az eszközök, mellyek által 
nemzettársai nagyok lőnek? — nem, e’ nemzet mind a’ mellett, hogy 
élte fölött minden tagja, mint egy ember, őrködik, hogy minden tagjá
nak meleg imája leheli reá, mint a’ tavasz lehellete a’ kopasz lombra; 
mind a’ mellett, hogy gyermekszüz örömmel üdvözli az első fakadó bim
bókat, — mint e’ mellett nemzet nagy ismét nem lehet, mert a’ törté
net azt mutatja, hogy barbár hódítók , mint a’ rohanó ár, elseperhetik , civi- 
lisált győztesek, mint izzó katlan, felolvaszthatják a’nemzetek életét, és ezután 
e’ kiholt tag, mint elszáradolt tölgy, többé ki nem virulhat.
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Lehet nemzetet emberhez hasonlítani, ’s mondani: ennek, mint amannak, 
van élete ’s igy halála is; de nemzeteknél kijelelni, ez élte virágát elhullasztá, 
már volt ifjú férfi, mert egy felvillogása volt-nagyságának lehetlen, több mint 
balgaság, ’s ki e hasonlítást teszi, vigyázzon, hogy a’ szűk karikát, mellyben 
z első tételnél forog, ne vigye által a’ másikra; mert emberek élete ollyan a’ 

a’ nemzetéhez, mint a’ lehelleté a’ tükörön ’s a’ szélé a’ tengeren, — mint a’ 
kert virágáé és az erdő tölgyéé, annak élete mulékony, ezét erőszakos vihar 
hozza meg.

A’ kert virágának élete mulékony; midőn a’ nap melegén, az ősz derén elher
vad, a’virág élte letűnt, — a’ bérezek tölgyét megdöntheti a’vihar, alááshatják 
gyökerét a’ férgek; de ha e’ férgeket tövétől elszórjuk, mi áll ellen, hogy a’ tölgy 
visszanyerje lombja zöldjét? És kérdelek még egyszer, barátim: mutatja-e az 
ó-népek története a’ felküzdésnek azon ősi ’s egyszersmind emberi irányát ? 
az ó-korban a’ mint a’ hanyatlás jő, vele jő az önkény, a’ tudatlanság, a’ szol
gaság, a’ közönösség, — korunkban az emberszeretet édes ölelései, az önkény 
helyett a’ törvény szentsége, a’ szolgaság helyett a’jog, az igazság, a’ tudat
lanság helyett az értelem, a’ közönösség helyett eröfeszitö vágyak, buzgalmas 
imák ’s áldozatok jönek; nem marad tag a’ nemzetnél, mellynek értelme fel 
nem hivatnék a’ nagy munkához, nem, mellyre a’ jogok harmata le ne 
szálljon.

Nem sokára bővebben is szólandok e’ tárgyról; de mielőtt melegkézszo- 
ritással megválnék tőle, még egy magunkról. A’ nagyságnak annyi eleme van, 
mint működése az emberi tehetségnek.

Nemzet lehet nagy, hadak által; fegverének fénye elhomályosulhat.
Lehet nagy, tudomány, művészet által; ebben mások megelőzhetik.
Kereskedés által kincseket halmozhat fe l; forrásai elapadhatnak.
Szabadsága alkotmánya minden erőt kifejthet; ez is elbukhatik.
Irigylem a’ nemzetet, melly mindezt egyszerre bírja, és ha feltennök is, 

hogy a’ szédítő fokon állva elbukott ’s többé fel nem szállhat, még ekkor is 
férfias vigasz maradhat nekünk, mert mi ugyan látunk történetünkben egy-két 
fényes időszakot, de ez a’ fegyver mulékony dicsősége; ’s ha most tudomány, 
művészet, ipar, kereskedés, főleg pedig az igazság által a’ nemzet minden tagja 
iránt csak annyi erőt is fejthetünk k i, mint a’ nápolyi táborzat vagy a’ fekete 
sereg által; ha ez uj mezőn, mellyen legparányibb tagunk is mozoghat, nevünk
nek csak annyi becsületei szerezhetünk, mint Bécs vagy Prága falainál: ba
rátim, akkor mi mentve vagyunk, *— ’s ha ti néha a’ kétségbeesés fekete ké
pei közé beviszitek e’ hiedelmet, mellynek ápolására én is elhoztam ime galy- 
kötegemet: akkor, barátim, a' meleg kézszoritás igen is itt e’ soroknál éltem 
örömét foglalja magában.
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I.

Egy megyének kisebbszerü székvárosában, hol szórakozás és másnemű él
vezet-hiány szorosabban egymáshoz fűzi a’ kedélyeket, több ifjú tartózko
dott, kik munkaüres idejűket többnyire egymás társaságában töltötték ej. 
Tudjuk, milly általános korunkban a’ politicai eszmék fölötti vitatkozás, *s igy 
mi természelesb, mint az, hogy ifjaink is a’ rendesen meghatározott összejöve- 
teli helyen ’s időben — pipafiist mellett — a’ nemzet emelkedését érdeklő ’s 
napi renden forgó kérdések fejtegetésébe ereszkedtek. A’vitatkozások modo
rát kiemelni nem ide tartozik : elég tudnunk elfoglalkozásuknak tárgyát.

Történetünk kezdetének idejében egy nagy nevű’s közösen tisztelt haza
fit!— Kölcsey Ferencz — halálának híre szomorúan futotta be az olly hazafiak
ban szegény hazánknak téréit. A’ közös csapást mindenki érezte: ’s igy a’ 
lángolóbb kedélyű ifjak köréig is elhatván a’ gyászhir, magasztalt lelkesedés
sel és a’ veszteséget érzékenyen viszhangzó panaszszal emlékeztek meg a’ 
korán elhunyt hazafiu haláláról.

Egykor, egy hosszas téli estének unalmait elüzendök, számosabban gyűl
tek össze ifjaink egy barátjok lakásán, és vitatkozásaik közben egy tárgy meg
említése fölhivá Kölcsey emlékezetét, mi a’ nélkül is még olly frisen zöldéit 
közöttük, hogy hervadását egyhamar várni nem lehetett.

,E’ név említése — mondá egy kis szünet után az ifjak egyike — egy 
eszmét ébreszt bennem, minek nyilvánítására az elhunyt hazafiu iránti tiszte
let ösztönöz. Engedjétek meg eszmémnek pártolásra számított inditványképeni 
előadhatását.1

„Halljuk, halljuk!“ hangzott egyszerre.
,Ki volt azon férfiú, — kezdé amaz — kinek neve előbb ajkainkról lehang- 

zotl, tudja a’ haza, tudja e’ megye, de ti is jobban tudjátok, mintsem hogy azt 
el kellene mondanom. Elég lesz, ’s mindent kifejezek, úgy hiszem, ha tisz
teletére azt mondom, hogy hazafiu és polgár volt.‘
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. „Éljen emlékezete !4> kiáltanak mindnyájan.
,Épen ez az, mit mondani akarok; — folytatá ismét az első — mutassuk 

meg, hogy nem felejtkeztünk meg róla, hogy érdemeinek méltánylói vagyunk, 
és rendezzünk emlékezetére egy polgári gyászünnepet.4

„Helyes!“ hangzott le mindenki ajkairól.
„,Minö legyen az?4“ kérdezé egyik
,A’ többi részleteket mellőzve, — válaszolt az indítványozó — illőnek 

tartom, hogy főrészét ez ünnepnek egy rövid, az ünnepelttet illető tartalmú 
beszéd tegye, minek készítését és elszavalását valakinek közülelek magára 
kell vállalni. Kérdem tehát: ki lesz ez?4

„Arányi!“ kiáltának többen.
,Engedjetek meg, barátim,— menté magát Arányi, ki maga volt az indít

ványozó— az én hangom erre alkalmatlan. Minden rendezési terhet magamra 
vállalok, csak ezt nem. Véleményem szerént, mivel a’magyarnak úgyis kitűnő 
jelleme a’ vendége iránti figyelem, tiszteljük meg ezzel nem rég körünkbe 
érkezett barátunk, Romlakit.4

„Legyen tehát Romlaki!“ kiáltá a* többség.
,„Romlakinak politicai gondolkozásmódja sokkal ismeretlenebb előttünk, 

— szólalt föl egyik — mintsem hogy e’ díszes hivatallal fölruházni akarnám. 
Én ellene szavazok.444

Most egy magas, szép termetű, sokat jelentő arczu barna ifjú szólalt föl. 
Szemeinek tüzes fényét az arczán elterülő szelídség vonzóvá tette; hangja 
pedig és kiejtése olly gyönyörű volt, hogy azon kevés is, mit mondott, szívig 
hatott.

„Ha a’ többség bizalma érzelmei kifejezésére engem választ, — monda 
Romlaki, mert ez volt, ki fölszólalt — e’ valóban díszes hivatalt, mint előttem 
szóló barátunk nevezd, elvállalom. Engedjetek meg azonban, hogy mielőtt e’ 
polgári gyászünnep elrendezését elháPirzaítH^szükségesnek is , illőnek is 
tartom, megyei főnökünket e’ felöl értesíteni méltányossága előre is
azon reménynyel kecsegtet, hogy ellenzeni nem fogja.44

,„Nem mondtam? — kiáltott föl az ellene szavazó. — Romlaki nem pár- 
tunkbeli: még ezt is följelenteni akarja. 0  Kölcsey magasztalására alkal
matlan.4“

„Sajnálom, — válaszolt Romlaki egész higgadtan — hogy épen Cselfai 
bizalmát nem bírhatom, ki egyébként rokonom; de még jobban sajnálom, 
hogy az érdemméltánylat képességét csak egy párthoz köti. És engemet nem 
pártjabelinek tart. És ha nem lennék is az, mondja meg, hol az a’ párt, melly 
hazájának fölvirágzását, a’ köznek javát nem óhajtaná? Az, hogy az eszkö
zökre és kiviteli módra némellyekben egymástól eltérünk, nem a’ honsze
retet hiánya, de az egyéni meggyőződés szüleménye. És nagy gyengeség — 
engedelmetőszinteségemért, mert vagy hallgatok, vagy keblem meggyőződése 
szerint szoktam beszélni — Kölcsey magasztalására való alkalmatlanságomat 
onnét mérni, mivel följelenteni óhajtóm. Én ezt a’ renddel ’s Hiedelemmel



egyezőnek tartom. Ez ellen, úgy hiszem, ti sem akartok lenni, mert elfordulna 
tőlünk még sírjában is annak szelleme, kit megtisztelni akarunk.“

„ÉljenRomlaki! 0 leszen a’ szónok!“ kiáltanak az egyen kívül mind
nyájan.

Romlaki indítványa következtében elhatároztatott, a’ megyei alispánt az 
ifjúság tervéről értesíteni, 's a’ rendezéssel megbízott Arányi már a’ követ
kező összejövetelkor értesité barátjait az alispánnak helyeslő beleegyezésé
ről. A’ gyászünnep megtartása tehát határzatba ment, és az ifjak mindegyike 
vendégek meghívásával bízatott meg.
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II

Az ünnepély megtartására kitűzött határidő elkövetkezett; Kölcsey neve 
és a' kíváncsiság szép vendégkoszorut fűzött össze. Ifjak és öregek, leányok 
és nők, megemlékezve a’ hazafiu egykori kebelrázó szavairól, és az írónak 
szivandaütó ömlengéseiről, kellemes vegyiiletben várakozásteljesen léptek a’ 
lein es világitásu terembe. Lassan hangzó ’s mint sírból fölzúgó lágy olvado- 
zásu zene fogadá a’ belépőket, mi elhatott a’ legbensőbbig, és sok arczra bo
rult a’ megindulásnak édes-keser érzete.

Elhangzott végre a’ zene, és Romlaki egyszerű, de szép termetét kitün
tető magyar fekete öltönyben lépett egy emeltebb helyre. Nagy fekete sze
meivel széttekintett a’körbe, és sokáig pihenteté azokat egy helyen, mígnem egy 
a’ hallgatók közül kihangzó,halljuk4 emlékezteié hivatalára.

Megkezdé tehát beszédét, mellyet — bár tudom , hogy e’ regényke sziik 
köre közé nem tartozik — legyen szabad töredékben közlenem.

,,E’ nemzet hosszas álomban szendergett, és fölébredésének szép remé
nyeket ígérő hajnala nem olly régen derüle föl; mert emlékezünk még a’hideg 
közönyösséggel lebilincselt önérzetünknek mintegy varázsihletés általi fülesz- 
mélésére, midőn széttekintve e’ nagy világban, kinyílt ész, kifejlett erő és olly 
buzgó akarat lelkesedést öntött a’ szendergő keblekbe, mi melegen futva vé
gig az idegeket, a’ haza iránti munkás szeretetnek megtágult húrjait egy szép 
zengésű dalra hangolá föl, min végig ömle a’ honszeretelnek meleg érzése, 
minek tartalma egy szebb jövendő utáni forró vágy vala. És tudjuk, mennyire 
volt e’ dalnak zengése szívig ható, — tudjuk, millysok kebelben zendiilt meg 
annak viszhangja, — milly sok szívnek olvasztá föl érzelmeit; — mindezt 
tudjuk, mert hallottuk, miként nyílt meg sok ajak, a’ hazáját tisztán szerető 
szívnek érzéseit lángolón hirdető, minek varázshatalmát éreztük.“

,,És ekkor,midőn olly átalánossá kezde válni a’lelkesedés,egy szózatnak 
hangjai — mint isten napjának fénysugárai — szóródtak el e’ szép hazában, 
inellyek honszeretetet leheltek, tettre buzdítottak, kitürésre tanítottak, utat 
törtek, nekünk irányt adtak, a’ tulajdonosnak pedig a’ polgári tisztelet érdem- 
koszorujál vívták ki. De mint egy leégő gyertya, melly magát megemésztve, 
másnak világit, mig végre elhamvad: úgy azon szózat is , miután nekünk és



308

érettünk oily szivandalitón hirdeté a’ hazaszeretetnek igéit, őrökre megué- 
mulf. Most már sir takarja hamvait.“

„Ti férfiak! tudjátok ki volt ez. Nektek pedig,szép hölgykoszoru 1 meg
mondom, mert ti is ismertétek benne az irót és hazafiut: megmondom, hogy, 
sírjára szép szemeitek is hullasson emlékül egy meleg könyüt I Ez Kölcsey 
Ferencz volt!“

„Tisztelt hazafiul kiszivrázó hangjaidat hallatád egykor, hallgass meg 
most, midőn látatlanul leng fölöttünk szellemed; hallgass meg,mert emlékedet 
akarom sírjából fölrázni. Meg akarom gyújtani a’ tiszteletteljes emlékezetnek 
lobogó fáklyáját neved fölött, hogy lássuk és érezzük a’ veszteség nagyságát, 
mit kora liervadásod okozott.“

„Napok mennek, napok jönek, de szivünk mindég hangosabban dobog 
szemeink mindég tüzesebben fénylenek emlékezetednél, és büszkeségünket 
találjuk annak tudásában, hogy te mienk valál. Nyugodtan pihensz te most sí
rodban; az élet viharainak hervasztó szele nem szórja szét a’ haza szerelmé
ben megösziilt hajfürteidet, és álmod édes, mint gond nem busitott gyermeké, 
mit emberi fonákságok elleni küzdésnek nyomasztó terhe föl nem zavar.“

„Te olly édesen nyugszol, és nem sokára talán feledékenység és enyészet 
szétszórja egyszerű sírodnak hantjait; a’ vándor majd nem fogja tudni ham
vaidnak nyugvó helyét, hogy azt könyvijével megszentelné, és midőn sem öz
vegy sem árva, kiket szivednek nemes érzelmével öleltél, nem fog majd sí
rodra hálakönyűt hullatni; midőn majd egykor mi sem leszünk,kik rólad olly 
szeretve ’s melegen emlékezünk: akkor jön majd egy idő, mellyben vérző 
kézzel is ásnának ki a’ sírokból olly férfiakat, minő te valál. Te legyél azon 
nagy tükör, mellybe tekintsünk, te azon példánykép, mellyet utánozzunk, te 
azon ár, mellybe érzelmeink merüljenek; mert te nemes és bölcs valál, érde
mes arra, hogy egy nemzet utánozzon, hogy egykor szerinted képezze magát, 
melly tégedet nem értett.“

„Tisztelt hazafiu! mi nem látunk többé, de hazafiui meleg kézszoritáso- 
dat érezzük, és érzendjiik, mig egy csepp vér foly ereinkben. Látjuk az ajka
idra vonuló utolsó mosolyt, és boldognak hiszünk, mert boldogtalan úgy mo
solyogni nem tud. Az élet örömével és fájdalmaival nem gondolva teljesitéd 
kötelességeidet, mint jó barát, jó polgár és jó hazafiu, és nem szomorkodtál, 
hogy voltak, kik gyűlöltek, üldöztek, elismertek ; hanem szomorkodtál, hogy 
tanácsaidra nem hallgattak és veszélybe rohantak.“

„Tekints le reánk, nemes szellem! Költsd fel bennünk a’ honszeretetnek 
meleg érzelmét. Lépj a’nemes szabadság és vétkes szabadosság határai közé, 
hogy mig annak pajzsa alatt a’ haza és közjó fölvirágzásaért fáradozunk, en
nek népek- és nemzeteket megdöntő örvényébe fölhevtilésünkben ne zuhan
junk. Nézz le sírodra, mi puszta, mi elhervadt a’ hant, melly azt takarja. A' 
te nagyságod- és e’ nemzet méltóságához illő jel nem ékesíti sírodat: de vé
gig tekintve e' fényes gyülekezeten, látom, hogy egy-két szem könyüket hul
lat emlékedre, és c’ meleg érzés hangosabban hirdeti szellemed nemességé-
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nek, szived jóságának elismerését minden fényes, de hideg szobornál. Oh! 
megdicsőült szellem, ki leszen közülünk az a’ boldog, ki első viszi föl 
e' honnak áldó emlékezetét és polgári csókját te hozzád?“

Itt Romlaki elnémult. Arcza, mellyen a’ búskomolyság szenvedő fájda
lomként ömle szét, a’ hang, mellyet a’ megindulás és férfias önérzet majd 
rezgővé,majd szilárddá tett, mutatták,hogy nem költői fölheviilés, de szivérzelem 
adja ajkára a’ szavakat. Szivet, lelket indító előadásával olly hatást idézett elő, 
hogy midőn lelépett szószékéről, a’ halotti csendet tetszést dörgő éljen tőré 
meg, melly a’ dicsőítettél és szónokot egy enlőn illető.

Az ünnepély többi részleteinek elsorolásával nem fárasztom szép olva- 
sónöim figyelmét, ’s csak annyit mondok, hogy az összesereglettek várako
zása ki lön elégítve. Kölcsey emléke újra fölvirult; sok pedig valahányszor 
ezentúl ez ünnepre visszagondolt, ennek emlékébe Romlaki nevét is befűzte.

III.

Nem sokára ez ünnepély után a’ megyei alispán egy fényes farsangi mu
latságra számos barátjait ’s ismerőseit hítta egybe , kik egy szép társas kört 
alkottak. Különösen pedig a’hölgykoszoru olly válogatott virágokból volt ösz- 
szefonva,hogy a’ leghidegebb szemlélő is, ki minden más mulatsági élvezetek
ről lemondva, csupán csak a’ nézésben kereste szórakozását, végig tekintve 
a’ hölgyek bájos seregén, kellemteljes élvezetet lelhetett. És igazán, ki te
kinthet egy szép nőre vagy leányra, kiknek arczárói az élet-öröm mosolyg 
le, kiknek szemeiben a’ szivjóság szelíd fénye sugároz, a’ nélkül, hogy szive 
egy csöndes kéjü érzelemre ne hevülne, mi nem éget, nem nyugtalanít, de az 
élet örömeinek egyikét alkotja.

Az egybegyült sok szép között azonban volt mégis kiválólag kettő, kik, 
mint valami földön túli lények, sugárzó szépségükben fényt árasztva magok 
körül, szellemesült alakban állának a’többiek fölött, és közérdeket gerjesztő
nek , mert minden szem egy pár perczig édes elandalodással függött raj
tuk, kiknek virágzó külsejűkben az elragadó szépség remekeit lehele 
szemlélni.

Az egyik mintegy 22—24 éves, középnél magasabb termetű, gyönyörű 
barna alak volt. A’kifejlett testnek legszebb virágában álló szépség gazdagon 
>ala minden tagjára elhintve, és minden tekintete, minden mozdulata igéző 
bájolásu volt. Az arányosan hosszasdad arcznak liliom-fejérségü havát halvány 
biborszin festettebe, mit a’ mennyei szelidségü kifejezés, és benső nyuga
lomnak édes érzetét tükröző kökény-kék szemek emlékezetes érdekűvé vará
zsoltak. A’ hattyunyak, arányos szélességű vállak, mellyeknek vakító fejér- 
ségén az erek szálai átkékeltek, a’ karcsú derék, és mindenek fölötti szép 
növésű termete olly elragadó széppé tevék, minőnek példányát az éleiben 
ritkán találhatni föl. A’ fényes fekete hajjal körülhullámzott fején csillogó
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drágakövek, gazdag kelméből készült öltönye és méltóságos tekintete egy 
királynővé emelték, ki előtt minden szív meghódolt.

A’ másik hölgy azon szépségek egyike volt, mellyeket leírni nem lehet. 
Egyes vonásokat fölhozhatnék, de nem tudnám összeilleszteni, hogy azon 
tökéletes egészet alkossák, mellynek ö példánya vala. Hasonlított egy remek 
festvényhez, mellynek egyes legfinomabb vonásain átsikamlik a’ szem, vagy 
azokat kikeresni nem tudja, de az egésznek tökéletességén bámulva andalog. 
0 egy szépség volt, mellynek éltető szelleme szerelem volt: ’s ez mosolygott 
rubin-ajkain, ez nyugodott magas nyílt homlokán, ez játszott selyemlágy haj
fürtéivel, mellyeket egy gyenge sóhaj lengövé tehetett. Mintegy 15—16 éves 
lehetett, ’s bár gyermekes arczának még bimbóban rejlő virágai szemigéző 
leveleiket ki nem fejték is, mégis azon csöndes rezgésii tiiz, melly kökénykék 
szemeiben csillogott; azon angyali ártatlanság, melly szendén berózsázott 
fényes arczárói liliomsugarakban lerezgett, ’s mellyen eddig a’ szenvedélynek 
legkisebb árnyéka sem vonult keresztül; testtagjainak minden követelést ki
elégítő arányos helyzete nemcsak e’ körben, de mindenütt, hol megjelent, olly 
valami szellemivé emelték, kihez csak a’ tisztelet érzésével közelitünk, ’s 
kiben égnek angyalát képzelhetünk.

De hagyjuk el egy kissé e’ két érdekes alakot, mellyekkel még alkalma
sint találkozni fogunk, ’s tekintsünk másfelé is.

A’ termekbe ki- ’s bejáró ifjak között különösen feltűnt egy magas, 
barna ifjú, ki épen most érkezett a’ körbe, ’s az egybeseregletteket figyel
mesen vizsgáló. A’ vendégek közül sokan barátságosan üdvözlök ö t , ’s bár ő 
előtte sok ismeretlen arcz tűnt föl, öt mégis többen ismerni látszának.

Romlaki — mert ez volt az ilju — Kölcsey emlékének ünnepe óta sok 
előtt lön ismeretessé, kiket ö viszont, mivel nem rég érkezett a’ megyébe, nem 
ismerhetett.

Romlaki a’ tánczteremben összegyűlt hölgykoszorut végig nézte, és 
meglepetve nyugtatta szemeit az egymás mellett ülő hölgypáron, mellyet előbb 
kiemeltem, mert az ugyanaz volt, melly azon helyet foglalta el, hova Kölcsey 
ünnepekor olly elandalodva tekintett, kiket azóta többször idézett vissza emlé
kezetébe.

Az érdekes hölgyek kilétét megtudandó épen ismerősei egyikét akarta 
fölkeresni, midőn egy eddig általa nem látott fiatal férfiú, kezét megfogva, meg- 
szólitá.

,Romlaki Gusztáv, ismersz-e még?‘ kérdezé az barátságosan.
„Ez arczot gyermekéveimben láttam, — felelt Romlaki gondolkozva — 

’s ha emlékezetem nem csal, gróf Varannói Gábor áll előttem.“
,Megismerél — folytató a’ fiatal gróf jószivüleg. — Mióta én Récsben 

lakiam, te pedig Pesten nagybátyádnál nevekedtél, egymást nem látók. Köl
csey gyászünnepe liozá nevedet emlékezetembe, ’s sajnálom, hogy távollétem 
miatt akkor nem hallhattalak : sok dicséretest mondtak felőled,’s örülök e’vé
letlen találkozásunkon/
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„Én nem kevésbé — válaszolt Romlaki, kétkedve, miként szólítsa meg a’ 
fiatal grófot — nem kevésbé örvendek, hogy méltóságodban egy gyermekkori 
ismerősömet viszontláthatom.“

,Hagyjuk a’ czimezéseket, — felelt a’ gróf nyájasan — Gábor a’ nevem; 
te pedig nekem Gusztáv vagy.4

A’ két ifjú most karon fogva sétált föl ’s alá a’ teremben.
,Mint tetszik a’ mi társas életünk, — kérdé a’ gróf menet közben Gusz

távot — különösen szépeink? — lévé hozzá enyelegve.— Tudom, nagyvárosi 
ízlésed sokat követelő: de azért nekünk is vannak ám szép rózsáink.4

„Mi szépeiteket illeti, édes Gáborom, — felelt Gusztáv, szemeivel azon 
hölgyeket keresve, kiket felejteni nem tudott — azok nekem tetszenek: kü
lönösen nézd azon két alakot, azok olly szépek, minőket az ország fővárosai 
föl nem mutathatnak.44

,ismered már azon két hölgyet?4 kérdé a’ gróf.
„Épen tőled akarom kilétöket megtudni,44 válaszolt Romlaki. Erre a’ gróf 

Gusztávot a’ hölgyekhez vezeté.
,Romlaki Gusztávot, gyermekkori barátomat, mutatom be nagyságtoknak

— mondá a’gróf mosolyogva.—Ez pedig, édes Gusztávom,— mutatott az idős— 
bikre — az én kedves nőm; emez pedig Irmám testvérhuga, Róza grófnő.4

Romlaki annyira zavarba jö tt, hogy szólani nem tudott. Szivében egy 
gyorsan eltűnő szúrást érzett; belseje, mint leereszkedett húru hangszer, za
vartan rezgeti meg, és mondhatlan kellemetlenül lepte meg az, hogy a’ höl
gyek egyike — nő.

Romlaki megjelenése a’hölgyek előtt meglepő voll-e ? nem tudom; any- 
nyi bizonyos, hogy Irma arcza kissé lángba borult. Romlaki elfogultságából 
kibontakozni nem tudott, miben még inkább megtarlá az, hogy olly közelről 
szemlélhetve a’ két hölgynek igéző szépségéi, minöhez hasonlót még az élet
ben nem látott, a'mindég szebbé fejlődő alakok varázshatalmától elnyomatva, 
föleszmélni nem birt.

Egy darabig közömbös tárgyakról folyt közöttük a’ beszéd, minek 
Gusztáv minden ügyessége mellett sem tudott határzott irányt adni, és 
szinte óhajtása teljesült, midőn két odaérkezett ifjú a’ grófnőket tánczra 
kérte fül.

Romlaki, a’ terem egyik szögletébe vonultán, méla andalgással függött az 
elölte eltánczoló párokon, ’s gondolatai szövedékébe akaratlanul is bele fűző
dött a’ szép grófi hölgypár, kikre nézve, ha szivében — még most legalább
— másnemű érdek föl nem merült is, mint az, hogy a’hölgyi szépség tökélyeit 
annyira még központosulva nem látta, már ez egy fölötti szemlélődése figyel
met lánczoló volt.

Andalgásából egy lábaihoz gördülő karikának csöngése ébresztette föl. 
Fölemelé széke alól a’ karikát, mi egy nagy becsű, nagyobb kövekkel kirakott 
karperecz volt, mellynek összefoglaló kapcsai tágultak meg, mi a’ leesést
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okozhatá. Ki ejté le, nem sejthette, mert sebesen lejtettek el előtte a’ párok, 
és gazdagon többen valának öltözve.

Azon andalgva, miként lependi meg majd szünidő alatt a’ vesztesége mi
atti megzavarodott hölgyet, rejté a’ karpereczet öltönye zsebébe, midőn egy 
egyenruhás legény lépett elébe, és egy, mint monda, e’ pillanatban érkezett 
sebes posta által hozott levelet nyújtott neki által.

Romlaki a’ levelet elolvasandó hagyá el a’ tánczteremet és egy mellék
szobában átfutotta a’ levélnek tartalmát. Megütközés lepte el arczát, és a’ le
génynek parancsold, hogy rögtön fogasson, mert azonnal Pestre indul.

És valóban még sokan tánczoltak az alispánnál, midőn Romlaki a’ hold
világos éjnél, csikorgó hidegben, Pest felé utazott.

Romlaki távozta után, midőn a’ hosszas füzér-táncz bevégzödött, a’ höl
gyek egyike esetlegesen karjára pillantott ’s ékszere hiányát észrevette. A’ 
karperecz legott közfigyelmet ébreszlöleg keresteték, de arra ismételt sürgős 
kutatás után sem akadtak reá.

Volt azonban mégis egy a’ teremben, ki a’ karperecz hollétét tudta: és 
ez egy ifjú volt, ki bár tánczolt, de közbe-közbe Gusztávra vizsgálódó pillan
tásokat vetett, és az ember viszonyaiba olly gyakran belé szövődő véletlen úgy 
akarta, hogy épen akkor tekintene Romlakira, midőn az a’ karpereczet föl
emelve vizsgálgatta, és öltönye zsebébe rejtette. - ✓

Az említett ifjú mindezt látta, látta Gusztávnak ezutáni gyors eltűnését, 
de mégsem szólt, sőt még keresni segített; de az arczvonalakat ismerő ki
olvashatta volna szemeiből, hogy ez ifjú szive kárörömre gyuladt föl.

IV.

A’ Pestre érkező Gusztávot egy kedves alakú tisztes öreg ur fogadé, ki
nek nyájas magaviseletéből bár kisugárzott azon kegyes és jó indulat, mely- 
lyel az ifjú iránt viseltetett, most azonban mégis egy kis neheztelés és elége
detlenség vonult egyébként barátságos külsejii arczára, mi Gusztávra kelle
metlenül hatott.

,Csak éretted aggódó szivemnek tulajdonítsd — mondá az öreg ur, mi
után Gusztáv az ut terheit kipihente, és dohányozva karszékébe vetette magát 
— hogy betegségem ürügye alatt magamhoz hivattalak: de sürgetve akar
tam veled szólani. Te ismét kedvem ellen cselekedtél.4

„Hogyan, édes urambátyám?“ kérdé Gusztáv aggódva, mert nem tudá, 
mivel bánthatta meg a’ jó öreget.

,Látod, édes öcsém, — folytatá jószivüleg az öreg — én tégedet jószá
gaim megtekintésére küldöttelek, és te ott olly társaságokban veszel részt, 
mellyek kedvemelleniek.4

„Nem tudom, miként érti ezt urambátyám, — felelt Gusztáv — de ottani 
tartózkodásom ideje alatt semmi társaságban részt nem vettem, melly neve
met beszennyezné.“
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,No! no! édes öcsém, ezt nem is úgy értem épen; de azon ifjak, kikkel 
ott társalgasz, liberalisták, mód nélkül liberalisták, kik sem vallást, sem erényt 
tiszteletben nem tartanak, mások jogait sértegetik, a’ fönálló rendet fölbon
tani akarják: a’ hazának valódi veszedelmei. Én nem akarom, hogy te ezek 
közé számitass.4

„Ha azon ifjak — válaszolt Gusztáv nyugodtan — csakugyan ollyanok, 
minőknek tisztelt urambátyáin festi, bizonyos lehet benne, hogy azon pilla
natban, mellyben ollyanoknak ismerendem, nem elkerülni, de futni fogom őket; 
mert, visszatérve édes urambátyám szavaira, ki vallást és erényt tiszteletben 
nem tart, az nem jó ember.4,

,Helyesen mondád, édes öcsém!4 kiáltott föl az öreg sugárzó 
arczczal.

„Ki pedig — folytató Gusztáv — másnak jogait ’s tekinteteit ok nélkül, 
szándékosan, csupán pajzánkodási viszketegségböl sértegeti, midőn ennek sem 
szükségét sem hasznát a’ közjó nem követeli, 's az olly sértegetések vagy 
jogbitorlásból eredő zavarok okozása végett a’ közjó előmenetelét gátolja, az 
nem jó polgár.44

,Ugy van!4 vágott közbe ismét az öreg u r, ’s tetszöleg inte fe
jével.

„Mind e’ mellett azonban, — folytató tovább Gusztáv — ha bár azt tar
tom is : adjuk meg istennek, mi istené, a’ császárnak, mi császáré, — mivel a’ 
fejledezö kor ’s más virágzó nemzetek példája némelly intézményeinknek ta- 
án nem annyira káros voltát, mint czélszerütlenségét mutatják, azok, kik en

nek más czélra vezetöbb alakba változtatásának szükségét — a’ nélkül, hogy 
bár kinek is a’ törvények oltalmába vetett bizalmát kijátszani akarnák — ille
delmesen, törvényszabta korlátok között kimondják, hon veszedelmeinek nem 
monhatók.44

Az öreg ur nagy szemeket vetett Gusztávra, és fejét rázta.
,Nem mindez még, mit mondani akartam; — kezdé ismét egy kis szünet 

után az öreg. — Te, a’ mint értesítve vagyok, bizonyos ünnepély alkalmával 
szabadelmüleg nyilatkoztál, mi olly roszalást vont maga után, hogy annak 
komoly következményei is lehetnek.4

„Kölcsey ünnepét érti talán tisztelt urambátyám?44
,Ugyanazt4, felelt az öreg ur.
„Hacsak az elhunyt hazafiu iránti tiszteletem, és a’ honszeretetnek itt— 

ott melegebben föllángoló érzelmes kifejezéseit nem vette valaki szabadelmü- 
ségnek, nem tudom, mit mondhattam ennek nevezhetők Igazolásomra nem te
hetek jobbat, mint ha azt, ha szives lesz meghallgatni, urambátyámnak el
olvasom.44

Ezzel Gusztáv kéziratáért szobájába távozott, mellyel visszatérve, azt 
elolvasó.

„Ennyit ’s nem többet mondtam, — kezdé Gusztáv az olvasás után — most 
urambátyám Ítéletére bízom magamat.44
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,Vannak ugyan egyes kifejezések,— válaszolt gondolkodva Gusztáv nagy
bátyja — mellyeket nem mondottaknak szeretnék; de azért mégsem gondol
nám, hogy olly következményektől kellene tartanom, mellyekre figyelmetessé 
tétettem.4

„Mindezekből Ítélve,— folytatá Gusztáv — azt kell hinnem, hogy valami 
rágalmazó lépett föl ellenem; ’s gyanítom is, ki ez.44

,Hagyjuk, édes öcsém, — felelt az öreg. — Te ismered gondolkozáso
mat, ’s tudod, hogy embert akarok belőled csinálni. Óvakodj az e’korbcli ifjú
ság kicsapongó szelességeitől, mert további kegyeimben csak igy ré
szesülsz.4

Az öreg ur most kiveré pipáját,’s naponként tenni szokott sétájára ment; 
Gusztáv pedig ismerősei látogatására indult.

Helyén leszen itt Gusztávval bővebben ismerkednünk.
Romlaki Gusztáv anyagi állásának ’s szellemi tehetségeinek bővebb jel

lemzésére meg kell röviden említenem azon rokonsági kapcsot, mellyel az 
említett öreg úrhoz, kit nevénél Báródinak nevezhetünk, köttetett.

Báródi, Gusztávnak anyjáról nagybátyja, gyermektelen házasságban él
vén, a’korán árvaságra jutott Gusztávot, kinek nevén kívül semmi egyéb nem 
jutott örökségül, magához vévé és saját gyermekeként neveltette. A’ vagyo
nos nagybátya költségkímélés nélkül oktattatta mindazon tanulmányokban, 
mellyeket a’gyermeknek természeti hajlamai után a’korszerénti nevelés szük
ségessé tett, és a’ mennyi haladást mutatott mindezekben a’ nevendék, olly 
mértékben növekedett azon atyai indulat, mellyel a’ gyermek iránt viseltetett. 
Voltak Báródinak rokonai közül, kik Gusztávval hasonló igényt tartottak a' 
gazdag nagybátyának bőkezűségére, ’s Gusztáv miatt magokat elmellöztetni 
látván, ezt némi idegenséggel tekintették: nem is mulasztották ezért megkí
sérteni az öreget, hogy Gusztáv iránti szeretetében ingadozóvá tegyék, de 
kísérleteik ennek gyermekes ragaszkodása, kedélyes magaviseleté és tanul
mányaiban kitüntetett jelessége által mindannyiszor meghiusittattak.

Báródinak political gondolkozásmódja Gusztávval tartott párbeszédéből 
eléggé világos, minek megemlítését is csak azért láttam szükségesnek, mert 
ez volt a’ főirány, mi Gusztáv neveltetésében kitüzetett. A’ pártok közti kü
lönbséget ’s az elválasztó határvonalakat kijelölni, valamint az egyiknek vagy 
másiknak elsőbbségeit, hiányait kiemelni e’ müvecske körén túl esik, és csak 
annyit legyen szabad azoknak mondanom, kikben Gusztávnak neveltetése utáni 
jelleme rokonszenvet nem ébreszt, hogy hagyjuk meg mindenkinek keble meg
győződését, és ne korbácsoljunk másokban olly véleményt és érzést, melly 
másokra nézve nem kárhozatos, és mellyet saját szivünkben illetetlenül ha
gyatni szeretünk.

A’ korral fejlődő politicai súrlódások, a’ nemzet életébe szétszórt, ’s 
üdvös hatást ígérő eszmék, ’s mindaz, mi tetterőre serkentett, nem maradtak 
Gusztáv előtt figyelem nélkül; és bár ezeket káros hatású következményekkel 
’s nem legcsillogóbb szinben festették előtte nevelői, mégsem engedte ő ma-
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gát épen mozgonyszeriileg vezettetni; hanem mindazokat világosidé eszmél- 
kedése tárgyaivá tette, mellyeket azután összeillesztve a’ nemzet életének 
szükségeivel, meggyözödésesugallotta belátásával, és a’ kifejtett üdvöst Ígé
rő vagy károsra figyelmeztető indokokkal, egy saját politicai hitet alkotott 
magának, mellyhez ő -— bár követte más, bár nem — hűséggel ragaszkodott.

Ha nem is mondom, de tudjuk, mert a’ közéletnek naponként fejlődő ta
pasztalása, hogy korunkban a’ legelső ajánló levél, mire tekintenek, azon po
liticai hit, minőt ki követ, és szivünknek, eszünknek ezen kizárólagos joga ha
tározza el minden egyéni becsünket. Legyen valaki a’ legjobb, legbecsülete
sebb ember, és lépjen egy különböző politicai felekezetű társaságba , hol ér
zéseit meggyőződésével összehangzólag kifejezi, hidegség, visszatartózko- 
dás, sokszor gúny az, mit őszinteségéért vásárlott. Ki a’ társas élet viszonyait 
széttépni nem akarja, eltűri ezt; de érzése, mondhatom, epés keserű. Gusz
táv is, mig a’ tiszteletnek azon fokára emelkedett, mellyen az ifjak körében 
első találkozásunkkor állott, a’ politicai közéletnek ezen hű rajzát nem egy 
vonással gazdagíthatta volna, mert higgadtabb vérii gondolkozásáért, a’ vérmes 
remények által fölizgatni nem engedett politicai vágyainak korláton tartásáért 
nem egyszer részesült olly nemii gúnyban; de naponként több önállásra se
gítő lelki erőt fejtvén ki, a’ helyeslést hirdető tapsok, vagy nem helyeslést je
lentő pisszegetések nyilatkozatainak a’tömeg tetszése szerinti alakba öntésére 
épen semmi befolyással nem bírtak, és később eléggé kitárván kebelét, melly- 
ben a’ hon iránti szeretet ép olly tisztán égett, mint az ezt legindulalosabban 
kifejezőében, az ö szelíd és engesztelő modora miatt lön minden jobb érzésű 
előtt becsült.

És illyen volt Romlaki Gusztáv akkor, midőn vele először találkoztunk. 
Báródi benső örömérzettel függött az ifjún, és innét magyarázható azon aggo
dalom, mellyel öcscsét olly sürgetésen Pestre idézte. Azon megyében tudni
illik, hol Gusztávval találkoztunk, feküdtek Báródinak javai, mellyeknek megte
kintésére küldötte öcscsét; itt ismerkedett meg azon ifjakkal, kik Kölcsey em
lékét megünnepelték, ’s innét kapta a’jó öreg azon tudósításokat, mellyeknek 
következtében Gusztávnak Pestre kellett mennie.

Gusztáv megnyugtatván azonban nagybátyját, azért is, mivel a’ talált ék
szer miatt nem rendelkezett, azon megyei székvárosba visszasielett.

V.

Mig Gusztáv Pesten időzött, azalatt egyik este Varannói Gábor gróf? 
neje és Róza grófnő egy a’ gyertyafénytől csillogó theakészület előtt ültek, 
és_egykedvüleg szörbölve az idegingerlö illatos italt, gondolataikat bár sza
vakba nem önték, de hogy egy tárgy foglalatoskodtatá őket, mutatta azon kö
zös elmélyedés, melly az előbb elnémult gróf szavaira arczaikat ellepte.

,Az alispán — tőré meg a’ gróf a’ csöndet — a’ legszigorúbb vizsgálato
kat tette meg, de az ékszernek mindeddig semmi nyoma/
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„Nekem semmi reményem annak visszakerüléséhez, — monda a’ grófnő — 
majd egy hete, mióta elveszett; ha ollyan találta volna meg, ki vissza akarná 
adni, miután közhírré tétetett, már visszakerült volna.“

,„Én csak azért sajnálom, — mondá Róza komolyan — mert édes anyám 
emléke. De ki tudja, hátha visszakapom ?“ ‘

,Én kételkedem, — felelt a’ gróf — a’ visszatéritönek ezer pengő forint 
jutalmat Ígértem; a’ jó lelkű megtaláló már ezért is visszaadta volna/

„De talán, édes Rózám, — kérdezé Irma — nem is a’ tánczteremben 
vesztetted el?“

,„De igen! — felelt kissé elevenebben Róza — hiszen épen akkor 
kapcsoltam össze, midőn Gábor — ’s ezt elfogultabban mondá — Romlakit 
mutatta be.444

,Pontos emlékezet! — enyelgett a' gróf — ’s midőn Rondakira tekin
tettél, édes Rózám, mit gondoltál? Erre nem emlékezel?4

,„Semmit, épen semmit!“4 felelt hirtelen Róza.
,Kötve hiszem, — folytató a’ gróf tréfáját — átalában önök, édes höl

gyeim, igen kedvesen emlékeznek ezen Romlakiról. Ez nekem gyanús.4
„Tessék, édes grófom, egyes számban beszélni, — mondá Irma grófnő 

mosolyogva. — Én magamról jót állok. Róza gondolatait e’ részben nem is
merem.44

,„Ne higyj neki, Gábor!— hangzott le Róza rubin-ajkairól — a’ múltkor 
is ö emlékeztetett engemet reá.444

„Oh, te csintalan csevegő !“ mondá Irma, kissé elpirulva.
Az enyelegve folytatott beszéd közben a’ karperecz már el is lön felejt

ve, mit a’ gróf szándékosan is eszközölni óhajtott, mert Róza grófnő az édes 
emlék miatt már párszor azt meg is könyezte.

A’ beszédet egy belépő inas szakasztá félbe, azon jelentéssel, hogy egy 
idegen ifjú kéri bebocsáttatását.

Az igenlő válaszszal kilépő inas kevés idő múlva egy ifjút vezetett be, kit 
mi már alkalmasint valahol láttunk.

,Bocsánat alkalmatlankodásomért, — kezdé az ifjú — de egy e’grófi há
zat érdeklő ügyben teszem alázatos tiszteletemet.4

„És e’részvételt kinek köszönhetjük?44 kérdezé a’gróf, a’ csinos öltözetű 
ifjúnak helyet mutatva.

,Nevem Cselfai Károly4, válaszolt az ifjú.
„Ha jól emlékezem, — mondá a’ gróf — atyámnak egykori tisztje is e’ 

nevet viselte. Özvegye még most is nyugpénzt húz.44
,Ugyanannak fia vagyok.4
„Örülök. Mi vezeté tehát önt hozzám?44
,Egy, a’ mint hiszem, méltóságtokat igen érdeklő ügyben — kezdé Csel

fai nyomósán— adhatnék fölvilágositást, előre kikötve azonban, hogy csak 
egy föltétel alatt.4

„És miben áll e’ föltétel?“ kérdezé a’ gróf.
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,Semmi esetben föl nem törendő hallgatás,4 felelt Cselfai.
„Mig a’ hallgatást becsületem megengedi, erről biztosítom önt,“ vála

szolt szilárdan a’ gróf.
,Es méltóságtok?4 kérdezte Cselfai a’ grófnőket.
,„Mi mindenben a’ grófot fogjuk követni,“4 válaszolt Irma grófnő.
,Azon elvesztett ékszer4 — kezdé Cselfai.
„„Talán ön találta meg?444 4 közbe vágott hirtelen Róza.
,Bár én lettem volna ezen szerencsés, — folytató Cselfai — nem hagytam 

volna méltóságodat eddig is bizonytalanságban. És hogy e’ felfödözésemmel 
is ennyire késtem, csak azon küzdelmemnek tulajdonítható, mit méltóságtok 
későbben fognak megérteni. Én tudom, ki találta meg azon ékszert.4

,„Ki?444 hangzott mind a’ három ajkairól.
,Szivemnek fáj kimondani nevét, — válaszolt Cselfai tettetett komolyság

gal — mert rokonsági kapocscsal van hozzám kötve; de ki annyira megtud a’ 
becsületről felejtkezni, az nem érdemel kímélést.4

,„IIa önnek rokona az , ki megtalálta azon ékszert, •— mondá jószivüleg 
Irma grófnő — remélem, vissza is fogja az azt adni.444

,Hiu remény ez, méltóságos asszonyom! Ha az, kit értek, nem lenne olly 
pazarló, kártyás ’s kicsapongó életű, hinném, hogy a’ becsületről nem fogna 
megfelejtkezni; de igy igen alapos okom van hinni, hogy pénzellen zsebei a’ 
gazdag találmánynak megörültek.4

„Bocsásson meg ön, — mondá a’ gróf — én ma beszélek önnel életem
ben először, é s -----------44

,Szavamnak teljes hitelt nem adhat, — vágott közbe Cselfai — nemde 
ezt akará mondani méltóságod? De ha hazugságot mondok, gróf ur, engem 
mindég föltalálhat; anyám pedig kezében van. Állításomnak legcrösb védoka 
az, hogy ugyanaz, minden ok nélkül, rögtön Pestre utazott.4

,,’S ki lenne ezen alávaló ?“ kérdezé a’ gróf.
,Romlaki Gusztáv !4 felelt Cselfai.
,„Ez lehetetlen! teljes lehetetlen!444 — kiáltották mind a’hárman.— „Én 

előbbi szavamat visszavonom,44 tévé hozzá a’ gróf.
,Sajnálom, — folytatta Cselfai — hogy egy olly személyről kell álarczot 

lerántanom, ki iránt ezen fölkiáltás érdeket árul el: de a’mint igaz, hogy egy 
az isten, olly igaz, hogy a’ karpereczet ö találta meg.4

,„Romlaki azt vissza fogja hozni,'44 mondá Irma szokatlan tűzzel.
,Legyen méltóságodnak hite szerénl, — válaszolt Cselfai hidegen — én 

öt jobban ismerem. Velem együtt szegény legény, ’s jól esik neki ezen talál
mány. És ha nem lenne gyanús czélja, miért tűnt el rögtön a’ tánczmulatság- 
ból? miért ment azonnal Pestre?4

E’ kérdések olly nyomósaknak látszottak a’ gróf előtt, hogy felelni nem 
tudott: mind e’ mellett Romlakit olly alávalónak nem képzelhette.

,Ezeket méltóságtokkal közlenem azon hála ösztönzött, mivel családom 
e’ grófi háznak tartozik. Isten mentsen, hogy más érdek vezetett volna-

21
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És ezzel bátor vagyok méltóságtokai még egyszer, adott szavukra emlé
keztetni/

„Én szavamnak ura akarok lenni, — mondá egy kevés szünet után a’gróf 
— és a' karpereczre nézve fölvilágositást adónak kitűzött ötszáz pengő forint 
jutalmat azonnal önnek átadandom. De szavai valósága mellett mi biztosítékot 
nyújt ön?“

,Ha a’ karpereczet nem Romlaki találta meg, — mondá Cselfai — ugv 
vesszen el azon pillanatban anyámnak nyugpénze.4

Cselfait a’-gróf irószobájába vezetvén, az ötszáz pengő forintot átvette, és 
azonnal távozott.

Mielőtt tovább haladhatnánk, szükséges Cselfai Károlyt egy pár szóval 
olvasóimnak bemutatnom.

Emlékezetben leszen még talán, hogy Báródi rokonai közül többen irigy 
szemmel nézték azon atyai kegyeket, mellyekben Romlaki Gusztáv részesült. 
Ezek között lelkületre legalacsonyabb volt Cselfai, ki Báróéival szinte igen 
közel rokonságban állott. Hasonlólag szegény sorsú lévén, Gusztáv helyét ö 
szerette volna elfoglalni, mit midőn többször ismételt törekedései után sem 
nyerhetett volna el, Gusztávot engesztelhetetlen gyülölséggel nézte, és nem 
engedett egy alkalmat sem elmúlni használatlanul, mellyben öt az öreg előtt 
gyanúsítani ne törekedett volna, igy remélvén, hogy Báródi Gusztávtól elide
genedik, és öt, mint legközelebbi rokont, fogadja kegyeibe. így ismerve az öreg
nek gyönge oldalát, legújabban azzal vádolta Gusztávot, hogy az ifjak közti 
társalgásában veszedelmes elveket nyilvánít, sőt Kölcsey ünnepe alkalmával 
tartott beszédében olly szabadelmiileg nyilatkozott, hogy azért meg is intetett. 
Ezen ’s több ezekhez hasonló vádaknak más iránya nem volt, mint Gusztávot 
gyanúsítani ’s önmagát kedvessé tenni.

Azonban most számolásán felül kedvezőbben játszotta a’ véletlen Gusz
távot kezeibe, midőn a’ karperecz esetének szemtanújává lehetett. Ez esetet 
Gusztáv megrontására megkísérteni, később pedig, midőn a’ gróf által tett ju— 
talomkitüzés érlésére esett, önmaga hasznára is fordítani elhatározta. Erre 
nézve mi sem történhetett ohajtottabban, mint Gusztávnak rögtöni Pestre 
utazása, ki hogy az ékszerre nézve elutazása előtt nem rendelkezett, a’ szor
gosan folytatott vizsgálódásból következtette. Elölegesen is tehát Romlakit a’ 
gróf előtt gyanúsítani, és ha lehet, az ötszáz pengő forintot fölvenni szándé
kozott. Tervében volt még, e’miatt Gusztávot az öreg Báródi előtt is elvádolni; 
de e’tekintetben Gusztáv visszajötteig nem intézkedhetett, mivel nem tudta,nem 
fogja-e ez Pesten az ékszert elömutatni, mit kipuhatolni Gusztáv visszaérkez- 
tekor, erősen föltett magában. Azt ugyan tudta, hogy Gusztáv a’ gróf előtt 
igazolandhatja magát, de rósz lelkiisége habár csak a’ pár napig tartandó 
gyanút, és mindenek fölött az ötszáz pengő forintot, elég nyereségnek tartotta.

(Vége következik.)
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I.

Szóhösek és szájhonfiak,
Ne zengjem a ’ jó faj magyart,
Ki telt ’s övéből áldozott, 
Nemcsak beszélt, ’s másért akart?

Kevés beszédű és komoly 
Pilláju volt Kinizsi hős ,
Gyökér magyar faj; nem szava, 
De karja mondta, milly erős.

Szent volt előtte a’ haza,
’S ezt nem \állottá senkinek, 
Miért is azt kimondnia 
Ha hinni kellő tettinek?

Gyűlésbe lépve hallgata,
Mig eli'olyott a’ szózavar,
Kardütve monda végre szót:
(> mit, miért ’s miként akar.

2i*

K <) L T E M É N Y E K.
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’S nem volt ez olcsó könnyű szó, 
De becsesei és súlylyal tele, 
ígért ’s adott pénzt és hadat,
’S legott vezéréül kele.

Nem a’ szellő fúvósaként 
Forgatta ö a’ kaczagányt, 
Honnan mindenha sújthatott,
Fel ott fogú a’ buzogányt.

Ország ügyét ha tervezé,
Azt nem dúskálva főzte ki,
De szinte tomboló vala,
Ha a’ csatát jól vágta ki.

Ha kedve jött, két kézre vitt,
’S törött utal Kinizsi hős,
Gyökér magyar faj volt biz ö ,
’S a’ mit tön, minden olly erős.

II.

Ki hitte volna róla, hogy 
0  dévaj is lehet?

Csakhogy hasonló tréfaműt 
Mindenki nem tehet.

Őt bajra hívta gőgösen 
Egy ozmán óriás,

De ha Kinizsi nem, vele 
Ki is vitt volna más?

Kinizsi nyújt előbb kezet,
’S az ad viszont neki ;

Sajtó lön a’ magyar marok, 
’S ozmán vél t zúza ki.

Rövid peruton végezé 
Kinizsi e’ csatát. 

Másik kezével elesapá 
Az óriás nyakát.

Kenyérmezőn még dévajabb 
Huszárfogása volt,

Hol a’ csaták terén hevert 
Ezernyi szánni holt.
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Éjjel nagy áldomást ütött,
’S hogy széles kedve lón, 

Övön ragadva egy halott 
Pogányt fogára vön.

’S eljárta nagy negéddel a’ 
Toborzó lassúját, 

így ünnepié Kinizsi a' 
Győzelmi hejhuját.

III.

Kinizsinek nem csorbula 
Sem kardja, sem vitéz kara. 
De, mit kevésbé forgatott, 
A' nyelve szélütött vala.

S ki sejtené, hogy ekkor is 
Szolgálta híven a’ hazát? 
Ország bírája lön pedig,
’S el nem mulaszta egy csatát

Es mint országbíró hozott 
Törvényszerű ítéletet,
És mint vezér ölt százakat, 
’S űzőbe vett százezreket

Szerencse, vagy miféle sors 
Hány nagy terűt megbuktatott, 
Övét soh’ seni, mert vak mohón 
Ö semmi ügybe nem kapott.

Mindenfelé győzelmivel 
Töltötte bé a’ harczi tért,
’S borzadt, ha látta a ’ pogány 
A’ néma hallgatag vezért.

Szóhösek és szájhonüak ,
Elzengtem a’ jó faj magyart.
Ki tett, ’s övéből áldozott,
Nemcsak beszélt, ’s másért akart.

C í i i n o r .
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Á L 0 M.

«átszi szellő lágy fuvalma 
Te reáin álmot hozál, 

Sóhajod halk ihletére
Lelkem tünde honba száll.

Hol narancsfák hús sorában 
Yig patakcsa folydogál 

Tiszta habbal, és beszédes 
Partin ifjú rózsa áll.

A’ virág közt szende lányka.
Hajnal arcza, éj szeme : 

Szebb, miként a’ föld lakói, — 
0  az égiek neme

Rózsafácskán volt ruhája,
Egy lepelke rajta még , 

Szép szeméből e’ beszéd szólt: 
,,Vízbe menni szivem ég.“

Készül ezt is im levetni, —
Ah, de én felserkenék;

Sors, miért nem hagysz alunnom!
Mos t  t a l á n  m á r  f ü r d e n é k ?

Lanka Gusztáv.

F E D D  Ö K É K.***1 —»• Ä

Színe ’s fonákja vagyon mindennemű emberi miinek ; 
Eri amazt javalás ? feddelem érje emezt.

C S Á R M A I .

Csarmai nagy szónok. , Halljuk!“  „Nincs nemzeti élet, 
Hol nincs nemzeti nyelv; rajta hát magyarok!“
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Szól, és mond nagyon is felséges dolgokat (Kljén !)
Szív eható hangon mellyrc fakadna könyűd.

Elmúlt a’ gyűlés, a’ kard és guesma szegen lógg,
’S ott lóggázk dik a’ nemzeti érzelem is. 

ünnepi öltöny ez is csak rajta; közéleti körben,
’S szivbálványa körül megszüne lenni magyar.

Hány illy két alakú hetvenkedik, oh, hon előlied,
’S a’ szív a’ szájjal vajh mikor értnek egyel?!

S E L Y E M T E N Y É S Z T É S .

Lesz selyem untig e lég : van tiszt hozzája megyénként, 
Itt-ott van szeder is, 's nincsen-e sok bogarunk ?

NEMZETI ÉS ZSIDÓ KÉZ.

Városaink legtöbbnyije nincs még nemzeti kézen ;
Csak mindnyája zsidó kézre ne jusson utóbb.

H Á Z I  ADÓ.

Nem szűk lábakon ál! a’ házi-adó ügye ; lám a' 
Vármegyehajdunak öt rétü zsinóra kijár.

N E M Z E T I  S Z Í N H Á Z .

Nemzeti színház áll a ’ nemzet szine körében,
’S a’ színház bukik; ez nem színi nemzetiség ?

Siilágij.

E G Y  K I S  T R É F  A.

FELE IGAZ, FELE KÉM,

G A A L T Ó L.

napnak kora reggelén egy pesti terjedelmes fabódé lakóit mozgásra éb- 
reszték a’nap első sugárai. Hófehér, piros bóbás kakaduk és tarka indiai var
jak rivalgása sérté a’ fület; fényes tollú papagályok és ragyogó paradicsom- 
madarak szárnyain tündöklének a’ nap sugárai, ’s lassú nehéz léptekkel járt 
le ’s fel ketreezében az uj-hollandi roppant kazuár, mig fölötte rostélyokba
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kapaszkodva akart szökdécselni földié a’ kenguru. Egy sereg külön nagyságú 
és alakú majom bohókás ugrások- és kapkodásokban fárasztá magát, mig a’ 
karcsú zebra nyugalmasan nézé őket, ’s két fiatal krokodil lustán fekvék kád
jában. Az iszonyú tigris villogó pillanatokat szórt rokonaira, mellyek felfalá— 
sától csak néhány vasrudacska tiltá, ’s mintegy maga ellen diibödten, hogy 
ennyi kövér állatot még életben hagya, rágá rekesze vasát. Végre fölserkent 
a’ királyi oroszlán is, nyújtózva állt talpára, haragosan rázta meg sárga seré
nyét, mint vihar a’ százados tölgy lomberdejét, farkával korbácsolá magát, ’s 
mennydörgő ordítással némitá el az állatok keletkező zaját, kinyujtá ismét tag
jait és méltóságosan lefekvék.

Ezen leírásból könnyen észrevehetők nyájas olvasóink, mikép egy épen 
ekkor Pestet mulattató állatgyiijteményben vagyunk, melly azonban a’ kora 
idő miatt nézőknek még nem nyittaték fel, csak egy-két szolga dörzsölő nyúj
tózva szemeit, ’s pillanta álmosan a’világ minden része vadaival tölt rekeszekre; 
egy közülök különösen fölkelvén, egy még nem említett kalitkához lépe, — 
ennek lakója azonban görnyedve még mély álomban nyugodott’s egészen em
berileg hortyogott. A’sajátszerii vadat első pillanatra maga Cuvier is nehezen 
bírta volna osztályozni. Teste ugyanis egészen fekete medveszörü vala, de 
bőre nem látszék tagjaihoz nőttnek lenni, arcza minden eszes és esztelen állat 
fajától egészen eltért; mert ámbár idomára egészen emberi vala, de a’ leg
élénkebb színekkel lévén mindennemű vonásokban festve, talán’s csak némileg 
legfeljebb is egy ujzelandi főnek festett ábrázatához hasonlithata. Fejét e' fölött 
két idomtalanul hosszu fül ’s kacskaringós szarvak diszesiték. Az emlitett 
szolga, kinek azonban viselete, cselédi öltözete daczára is, valami uriast árult 
el, alig fojthatva nevetését, a’kezébeni kefeseprö nyelével néhányszor oldalba 
döfé a’ mesés állatot, de gyakran ’s nem megvetendő erővel kelle ismételnie 
ezen műtétéit, mig az állat ébredése jelét adá, ’s ez is csak érthetlen mormo- 
gásból ’s elfordulásból állott. A’ szolga tovább is biztatá öt, mint részeg pa
raszt a’ lovát; de mindez nem használván, egy cseber vizet emele föl ’s a’ 
rosztélyon keresztül az alvóra locscsantá. A’ hideg elem használt, az állat 
megrázá magát ’s felült; legelőbb is kellőleg nyújtózván, szemeit dörzsölő, de 
ezeket keze, vagyis első lába szőre sértvén, ijedten ’s oily erőszakkal rántá 
hátra fejét, hogy az hatalmasan ütödött a’ rekesz deszkáiba. A’ véletlen meg
rázkódtatás elömozditá ébredését, hirtelen szökéssel emelkedék föl ’s rémült 
bámulással pillanta szét kalitkájában.

,Fölébredtél végre, lomha dög; — mondá a’ szolga. — Már régen föl— 
serkent minden állat, de ez, ha az ember vízzel nem költi, talán hetekig alud
nék. Majd megfrisitelek.4 — ’S e’ szavainál újra kezeié a’ seprönyelet, melly 
kellemetlen érintéseket az állat igen nevetséges ugrásokkal igyekezett elke
rülni, de a’ ketrecz keskenysége miatt nem menekülhete; ’s végre oktalan 
állat létére is tökéletes emberi hangon szólamla meg:

„Az istenért, álmodom-e, vagy mi átkozott tréfát űztek velem ? Hol a’ 
manóban vagyok?“
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A’ szolga, mintha nem is hallaná a’ felkiáltást, még egyszer oldalba döfé 
az állatot ’s elfordult e’ szavakkal:

,Megállj, már úgyis három napja, hogy nem ettél, mindjárt megkapod 
reggelidet.4 Ezzel kinyita egy ládát ’s egy darab nyers húst ’s néhány burgo
nyát kivevén belőle, odaveté az állatnak, melly már tökéletesen eszmélethez 
jővén, mérgesen tekinle reá, ’s festett arczának bohó vonaglásai akarata ellen 
is kaczajra gerjesztők a’ szolgát; az állat egy burgonyát ragada fel ’s harag
jában a’ ritka rostélyon át kínzója fejéhez sujtá, mi azonban a’ kézemelésre 
szűk hely miatt egészen erőtlenül történt. A’ szolga azonban színlelt haraggal 
rohant a’ rekesznek.

,Dühös barom, te ellenem mersz támadni!4 kiáltá, ’s a’ seprönyél zápor- 
süriien éré az állat testét, — ez kiabálva majd ugrált, majd szugolyba vonult, 
de az üléseknek mindenképen kitéve maradt.

„Hogy mernek emberrel igy bánni ? lóduljon, különben agyon lövöm, — 
hogyis ne lőném agyon? — engem barom gyanánt kalitkába zárni. Tudják-e 
ki vagyok?44 Az állat még többet fogott vala szólni ’s legdühösebb indulattal, 
de a’ zaj által nyugtalanított, közvetlenül szomszéd oroszlán hatalmas ordítása 
rémülten némitá öt el, ’s ijedőse még nagyobb fokra hágott, midőn az állatok 
királya erőszakos farkát kelreczéböl kinyújtván, azzal a’szegény állat tömlö- 
czének rostélyait verdeső. Ez iszonyodva simult kalitkája másik oldalához, de 
uj rémülés, mert túlról egy hosszú sárga, fekete gyiirüs fark ingott előtte? 
mellyben legottan a’ tigrisre ismert.

„Az istenért, az egekért eresszenek ki! zsiványságnál is roszabb becsü
letes emberrel igy bánni; meg kell halnom illyen vad állatok között. Én fel
adlak benneteket, felakasztatlak, ha mindjárt szabaddá nem tesztek. Jaj, iste
nem! mit miveitek testemmel ? örökre elveszett hitelem; ha a’ városban va
laki igy látna, az utczán sem mutathatnám többé magamat. Engem medvebőrbe 
várni, aztán illyen csúful, — ha mégis jó szabású volna. Akasztani kellene a" 
szabót vagy a’ szűcsöt, ki igy varta rám a’ bőrt. — De most, mondom, eresz
szenek ki, különben összetöröm kalitkámat, és szabaddá teszek minden 
állatot.44

A’ szolga mindezen rimánkodás és fenyegetőzésre figyelmetlen maradt, 
sőt alvó társaihoz fordulván, fölkelte azokat, kik vele együtt a’ folyvást bőgő 
és szitkozódó állatra nem is tekintettek.

Végre egymásközti lassú beszélgetés után az említett szolga, kit társai 
Jánosnak neveztek, a’ csudaállatnak is hallhatólag felszólalt:

,Pajtások, mit gondoltok ? ezen csudaállalról azt beszélik, hogy szerfö
lött erős; most urunk nincs itt, még néhány óráig senki sem jő az állatokat 
nézni, bocsássuk rekeszébe az oroszlánt, mellyik lesz erősebb?4

„Jó lesz;44 viszonzák egyhangúlag a’ többiek.
„Az ördögöt, mit gondolnak? — kiálta fel iszonyodva a’rémült állat— be

csületes embert, kinek lelke van,— e’szavainál talán először juta eszébe a’szó
lónak, hogy lélekkel is bir — vad állattal széttépetni; ne tegyék ezt, mert az ör
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dög mindnyájokat elviszi,— felakasztják az urakat.“ De iij felkiáltásai sem hasz
náltak, mert a’ szolgák, mintha senki sem beszélne, folytaták tanácskozásukat.

„Uramistenem, talán beszélni sem tudok már, ezen emberek legalább 
észrevenni sem látszanak szavaimat, pedig én minden szavokat értem. Uram 
fia! de talán nem is vagyok Pesten,hiszen ezen emberek tisztán magyarul be
szélnek. — Uraim, az isten nevében könyörüljenek!“

,Úgy legjobb lesz, a’ két rekesznek egymáshoz érő oldalán ajtaja van, 
azokat felnyitjuk, ’s az éhes oroszlán átsétál a' csudaállathoz;4 szóla János. 
Egy másik pedig a’ rekeszre felmászni készült.

„Jaj, szegény lelkemnek, különben is nyomorult koldus vagyok, miért 
akarnak megölni?“ rimánkodék, rémültében térdeire omolva, a’ fogoly; de a’ 
szolga már börtöne előtt álla ’s az oldalajtó az iszonyú oroszlán tőszomszéd
ságában fölfelé mozga. A’ fogoly kétségbeesve akará azt kezével megragad
ni, de keze a’sima deszkán hatás nélkül csúszván el, fogaival iparkodék a’ha
lál ajtaja felnyitását gátolni; de vére fagyott ’s az élet dermedt benne, midőn 
kínos fáradozása daczára is felvonult az ajtó. Még csak az oroszlán rekeszé
nek ajtaja választá öt el a’ nagy gyilkos állattól, ’s már ez is ingani kezde, — 
a’ csudaállat orditva veté magát a’ padolatra , kezeit a’ rázkódó ajtóra szoritá 
’s érthető hangot ejteni nem vala képes iszonyú kínjában. Ezen pillanatban 
erős zörgetés hallatszék a’ bódé ajtaján, a’ fogoly, ezt már az oroszlán köze
ledésének vélve, szinte elájult; de saját rekeszének lebocsájtott ajtaja kinyúj
tott kezeire esvén, az ütés felrázá aléltságából, bár felháborított leikével alig 
birá észrevenni , miképen az ajtó leeresztésével a’ veszély is elhárittaték. 
Azonban eszmélete csak azért látszék megtérni, hogy uj szenvedéseit egész 
öntudattal érezhesse. Ugyanis, látá az ajtóhoz siető szolgákat’s hallá köztök 
János szavát:

,Bizonyosan azon urak jönek, kik a’ menageriát háborítatlanul akarván 
nézni, ma korán reggelre ígérkeztek.4

„Istenem, csak ismerőseim ne legyenek; de hogy is lehetne más, hiszen 
engem Pesten, ha valóban Pesten vagyunk, minden ember ismer. Jaj, hogy 
menekszem!44

Egy csoport uriasan öltözött férfi lépe a’ bódéba, ’s a’ szolgák által ün
nepélyesen fogadtatának. Az említett alig meré szemét rájok vetni, ’s ijed
tére majd mindenikben egy ismerőst talált. Meleg bőre daczára is ujlag a’ hi
deg verejtéket érzé derekán átborzadni, mit hamar forró izzadás válta fel. 
Összegörnyedve lefekvék kalitkájában, ’s arczát annak legsötétebb zugába 
nyomá, szívdobogva hallgatván, midőn a’ vezető szolga a’ fogott állatok ne
veit ’s tulajdonságait sorolá el vendégeinek. Már a’ tigrisnél valának, közvet
len szomszédságában, ’s ö úgy érzé magát, mint siralomházi rab , ki szemei 
előtt látja a’ halált; midőn legnagyobb borzadására a’szolga pálezája ketrecze 
rostélyán zörrent meg, de ö keményen eltökélé magát, arczát a’ világ minden 
kincséért sem fordítani a’ nézők felé.



327

,Ez, uraim, — kezdé egyhangú magyarázatát a’ szolga — legnevezete
sebb állat gyűjteményünkben; mondhatom, jelenleg Európában egy menageria 
sem bir példánynyal e’ fajtából. Ez azon hires állat, melly csak napjainkban 
fedezteték föl, ’s tüstént híressé lön. Egy uj Linné, kinek azonban eddig 
egyetlen érdeme ezen állatfaj fölfedezése, az ,arszlán4 nevezetet ruházta reá, 
’s mi nem mulasztottuk el, tüstént gazdagítani vele gyűjteményünket. — Az 
arszlán, uraim, a’ legveszedelmesebb állat, veszedelmesebb az oroszlánnál; 
mert ámbár bátorságra csak nyúl, ravaszságban a’ rókán is túltesz. Szereli 
ugyan lakásul a’ barlangokat választani, mint más fenevad, de nem a’sivatagok 
odvait, hanem a’ városok bünbarlangjait; de mégis hasonlít a’ kakukhoz, mert 
saját fészket nem tartva, más állatokéban keres gyönyört, ’s egy-kettőből ki- 
löketvén , odább kullog; táplálékul szolgál neki minden, mi a’ természetben 
megemészthető. Nem keresi ezt ugyan munkával, mint a’ hangya, mert ehhez 
rest, nem is ragadja, mert gyáva; de ha a’ szerencse nem adott neki elég élni 
valót, mindennemű cseleket használ annak megszerzésére; majd ravasz, mint 
a’ róka, majd jámbor, mint a’ juh , majd bohóczkodik majomként, majd 
dühösnek tetteti magát, mint az oroszlán, de mellette szamár gyanánt ordít, ha 
t. i. veszélytől nem félhetni; majd énekel, mint a’ pintyőke, és szerelmes
kedik, mint a’ kecskebak, — ’s ha valamelly hatalmasabb állat megragadja, a’ 
csík sikamlóságával csúszik el kezéből. Jobb vérszopó a’ pióczánál, és szin- 
változtatásban a’ chameleon semmi hozzá képest, ’s minden tarkasága mellett 
mégis csak kétszínű. ’S igy majd minden állatnak bir valamelly rósz tulajdo
nával; mi azonban jó sajátságait illeti, önöket, édes uraim, a’ már említett 
fölfedezöhez kell utasítanom, mert ezeket még ö sem említette. Ezen arszlán 
egy vala a’ leghirhedtebbek közül, de most elzáralván, kénytelen jámborul vi
selni magát, különben korbácsoljuk.“

A’ szegény arszlán tisztán érzé a’ szolga szavait, sőt valóságukat is kény
telen volt magának megvallani, ’s hallott már ö e’ féléket jelen állapotán kívül 
is, és ha akkor egy bőrén elsikamlottak, hogy foghattak volna most rajta, 
midőn testét k é t  vastag bőr is fedé. A’ beszéd alatt eszmélete is megtért, ’s 
át kezdé látni, miképen egész szomorú átalakulása nem egyéb, mint hihetőleg 
a’ jelenvaló nézők által intézett tréfa, kik jól kinevetvén magokat, bizonyosan 
szabadon bocsátandják öt; ezen hit esze szokott leleményességét is visszaté- 
rité az arszlánnak, bár egészen nem, mert helyzete legalább is sokkal kelle
metlenebb vala, mintsem hogy semmi giinytol’s bajtól sem kellett volna jövőre 
tartania.

,Látják, uraim, — folytatá a’ szolga— miilyen lusta állat, még most is al
szik, miután már minden állat ébren van, még hangos beszédem sem vala ké
pes öt fölserkenteni, pedig igen érdekes leend önökre, arczát is színről színre 
láthatni; azért tüstént föl is keltem.4— A’ szolga ismét irgalmatlanul hátba dö- 
fölé az arszlánt,de ennek sokkal erősebb vala akarata, arczát a’nézőknek nem 
mutatni, mintsem ezen épen nem szelíd eszköz az ellenkezőre bírhatta volna;
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a’ szolga azért haragosan kiálta fel: ,mégsem moczczan? adjátok ide a’ vasvil
lát, hadd járjam keresztül vastag bőrét, ha elevenére jutok, majd fölébred.4

„Az istenért! micsoda pogányság ez? — orditá az arszlán, ’s ijedtében 
olly sebesen ugrék fel, hogy velörázó erőszakkal csapá feje lágyát az alacsony 
ketrecz fejébe,’s visszabukva, igen nevetséges helyzetben ült szemközt a’ né
zőkkel. — Ki meri véremet ontani? pert indítok ellene, ha életembe kerül is. 
Bocsássanak ki, úgyis sok tréfának, a’ mit velem müveitek; mert tudom, ez 
mind az urak müve, én mindnyájokat jól ismerem, úgy, mint önök engemet; 
ha tüstént ki nem eresztenek....44

„Furcsán bőg ez az állat, életemben sem hallottam e’féle hangot!44 jegyzé 
meg az egyik néző.

„Nagyon hasonlít a’ bornyu bőgéséhez, midőn már torkán a’ k é s m o n d á  
a’ másik.

„Hogy merik hangomat bornyu-bőgéshez hasonlítani ? én olly becsüle
tesen, emberileg beszélek, mint akárki fia. Azért ne sértsenek tovább, hanem 
bocsássanak ki!“ lármáza tovább az arszlán.

„Valóban mérges állat, mintha csak értette volna, hogy vasvillázni akar
ják ,“ szóla ismét színlelt csudálkozással egy néző.

„De nem vesztek-e valamelly hasonlatosságot észre arczán?“ kérdé 
vizsgálódva egy másik.

„Sőt igen is. Ha nem csalatkozom, X—hoz hasonlít.“
„Valóban, — folytató a’ másik — ha arcza olly tarka nem volna, töké

letesen X— lenne.“
„Arczom tarka! kárhozat! talán bemázolták. Oh, hogy vitt volna el a’ 

sánta ördög mindnyájatokat. Bár mindég a’ házi adót prédikálnátok bicskások 
és ballások előtt. Jaj, miílyen ocsmány lehet a’ képem. Tükröt az istenért, 
tükröt! — E’ szavait nem kisebb indulattal kiáltá, mint Shakespeare Richárdja 
vesztett csatájában a’ lovat, ’s ösztönszerüleg hátra nyúlt, azon vidékre, hol az 
embernek frakzsebe szokott lenni, hihetőleg zsebtükrét keresendő; de eszébe 
jutván tettének sikeretlensége, mérgesen ragadá meg rostélyait. — Tükröt, 
mondom, adjanak tükröt; csak van jogom saját arczomat megnézni, mellyet 
ki tudja, milly ördögi csúfra mázoltak.“

„Igazán, tökéletesen X — , sőt még ordításában is hasonlatot lelek X— 
haragjával;“ szóla fel egy néző.

„Ezt X—nak látni kell, küldjünk érte.“
„Úgy van, küldjünk érte,“ — ismétlék mindnyájan.
„Mit fecsegnek! híjába küldenek hozzá,hiszen az nincs otthon. Jól tud

ják, hogy én vagyok X—, hiszen magok zárattak ide.“
„Hallod, barátom, — szóla az egyik néző — mintha X — nevét nyávogta 

volna az arszlán.“
„No megértenek már. Én vagyok X—, kivel olly méltatlanul bántak.44
„Valóban X—, ki zárta ide?44
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„Azt önök jobban tudják, mint én, mit is kérdeznek. Jaj, csak a' képe
met ne mázolták volna be.“

„Szegény X— !“ feleié hangos kaczajjal a’ társaság.
„Már kiröhöghették magokat, ideje, hogy szabadon bocsájtásomra gon

doljanak“ — mondá nyugodtabb hanggal, de boszúsan az arszlán.
„Bocsássuk ki, hiszen elnyomorul a’ sziik ketreczben.“ A’szót telt kö

veté, ’s nyílt ajtón át hamar a’ földön termett X— u r , ’s nagyot lélekzék me
nekvése érzetében; de csalatkozék szegény, mert kínai még véget nemértek. 
A’ magyarázó szolga, ki néhány perczczel előbb eltávozott, haragosan kiáltva 
ugrott a’ társaság közé.

,Mit miveinek, uraim! legdrágább állatunkat elbocsájtani; ha azon gonosz 
állat elszökik, ki fizeti meg? Vissza kalitkádba!4

De X— semmi kedvet sem mutatott fogságába térni, sőt újra fellobbant 
haragjában, hogy némelly hajdani újságszerkesztő szavával éljünk: képére 
akart mászni a’ szolgának, ki azonban tréfának nem vevén a’ dolgot, korbácsot 
ragada, ’s még a’ medvebőrön át is érezhető ütlegekkel érinté az arszlánt, 
ki látván, mikép a’ többi szolgák is készülnek segíteni pajtásukat, minden vé
delmi gondolattal felhagyva, az első hely karfáján keresztül a’ másodikra sző
kék, mire a’ nézők közbevetésére a’ dühös szolga lecsilapult.

„X— ur valóban az orangutángon is túltesz; nem képzeltem volna,hogy 
igy tudjon ugorni,“ jegyzé meg egyik vendég.

„Miért ne képzelte volna, hiszen tanultam én voltigirozni. De hagyjanak 
fel, mert mindjárt megunom a’ tréfát,“ válaszolá a’ szerencsétlen.

„Ne féljen, ugorjék csak vissza, semmi baja sem lesz többé.44
Az arszlán sokkal lassabban, mint előbb, ismét az első helyre mászott, 

hol egy vendég következőleg üdvözlé:
„Itt a’ tükör, a’ mit előbb olly forrón óhajtott.44
„Oh, a’ ragyogó égnek minden csillagai! szerencsétlenné tettek. Kokus- 

olaj-szappannal sem mosom le arczomról ezen fertelmes színeket. Örökre kol
dus vagyok.44

,Ne féljen, bekeni arczát egy kis faggyúval, ’s aztán könnyen lemos
hatja.4

„Faggyúval! hát betyárnak tartanak,hogy zsírral kenjem magamat? nem, 
abból semmi sem lesz.“

„Ne bolondozzék, — feleié komolyan egy vendég — kifejtjük bőréből, 
aztán mosdjék meg, öltözzék fel ’s menjen haza.44

X— urnák azonban nem vala kedve ingyen tűrni el a’ tréfát; azt gon- 
dolá, ha bár kénytelen is komédiát játszott, fizessék meg és jó drágán a’ be
lépti díjt azok, kiknek mulatságot szerze; azért daczos állásába veté magát, ’s 
egész elszántsággal felele :

„Én ki nem bújok bőrömből,’s egy tapodtat sem megyek innen, mig elég
tételt nem kaptam.“
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.,Ha tetszik, szívesen; — válaszolá hirtelen a’ legszájasabb néző — 
mindnyájunkkal akar verekedni, vagy egygyel-kettővel? gyorsan válasszon, 
kard, pisztoly------ “

„Oh, van eszem, — vága hirtelen szavába az arszlán — képemet úgyis 
örökre csúffá tették, még tagjaim épségét is koczkáztassam ? — abból semmi 
sem lesz. Én kárpótlást kívánok azon sok fájdalomért, mit szenvednem kelle, 
’s leginkább arczom elrutitásaérl.“

„Tehát pénzt, X— uram? — feleié az előbbi vendég — jól van , a’ me- 
nageria első helyi belépti diját mind megfizetjük, mert az illyen ritka állat lá
tása megér annyit, de többet egy fillért sem.“

„Azzal én meg nem elégszem. Az urak koldussá tettek, mert szépségem 
odavan, ’s ha híre terjed balesetemnek, mint Pestet elhagyni kénytelen, föl
dönfutóvá leszek. Én tetemes kárpótlást kívánok, különben itt maradok, hadd 
tudja meg az egész világ az urak tettét, ’s aztán pert indítok, ’s ha igazság 
van a’ földön, fényes elégtételt kell kapnom.“

„Ön beszéde komoly választ érdemel, — szóla ismét az előbbi. — Elő
ször is gondolja meg X— ur, kiön? milly oldalról ismert jelleme szinte az egész 
országban? Hogy sokat ne kelljen mondanom, gondoljon csak annyi tapaszta
latlan ifjakon elkövetett gaztetteire. Jól van, lépjen föl ellenünk törvény előtt, 
’s hogy ezt annál könnyebben tehesse, ezennel megvallom, mi hoztuk önt a’ 
ketreezbe. Emlékezik a’ tegnapi vacsorára? ott álomitalt kapott, mellytöl el
nyomatván, tettük azzá, a’ mi most, ’s ha föllép, meglehet, mi bűnhődünk; de 
jaj akkor önnek, egy sereg törvényesen bebizonyított gazságát hozzuk biró 
elébe, ’s legalább is örökre ment lesz öntől a’pesti kövezet.“

„Mégis jó becsületes embernek lenni, ha nincs is mindennap uj Jacque- 
mar keztyüje— gondolá magábanX—;de átlátván, hogy terve kivitelénél végre 
csakugyan ö lesz a’ vesztes, hirtelen elváltoztatá állását ’s azon gyors ugrás
sal, melly jellemi sajátsága vala, egészen más hurt pendite meg, de csak az 
előbbi nótát, egy kis pénzmag szerzését, tűzve czélul.

„Tens uraim, az istenért, gondolhaták-e, hogy én, szegény koldus, önök 
ellen pert bátorkodnám indítani? hiszen csak tréfa volt ez részemről, mint tréfál
tak önök is velem. Ismerem én nagylelküségöket, ’s tudom, hogy szegény em
bert, mint én, nem akarnak szerencsétlenné tenni, ’s miután mulatságokul szol
gáltam, nem feledkeznek el rólam, hiszen nem kívánok én sokat, egyné
hány ----------- “

„Ismét pénz, — szakasztá félbe az említett vendég.— Abból semmi sem lesz. 
Részünkről ez nem csupa tréfa, hanem büntetése gazságának, ’s megszűnnék 
büntetés lenni, ha kárpótlást nyújtanánk. Azért ne kérjen semmit, hanem si
essen haza, mert az idő halad ’s a’ közönség ön gyalázatára itt leli. Menjünk, 
barátim!“

E’szavak olly elhatározottan valának mondva, hogy X— valóságukon nem 
kételkedhcték, kivált midőn a’ társaságot indulni is látá: lemonda tehát minden
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nyereségről, de hogy veszett fejszének nyele kerüljön, csüggedt hangon szó- 
litá meg a’ távozni akarókat:

„Legyen tehát, ha már átalában boldogtalanná akarnak tenni, ámbár ez 
igazán nem illik; mi lett volna a’ tens uraknak néhány száz forint! de a’belépti 
árt már meg is Ígérték.“

A’ vendégek nevetve nyomának egy-egy húszast szőrös markába, ö só
hajtva fogadá el, ’s keble mélyéből kiálta fel:

„Mindössze is kétpárkeztyü ennyi szenvedésért! Jaj, csak arczom lenne 
tiszta!“ ’S a’már maradó vendégek hahotái közt a’szolgák segedelmével meg
kezdd emberré alakulását, ’s nagy vigasztalására tapasztalá, hogy az annyira 
félt festékek,bár elég fáradsággal, tökéletesen lementek arczárói,’s már fel
öltözve lévén, vévé észre, hogy azon szolga , ki öt annyira kínzá, úri ruhát 
vesz magára, ’s a’ vendégeket tegezi; ekkor tudá meg, hogy az nem vala más, 
mint egy a’ sok közül általa jégre vezetett ifjúnak barátja és rokona.

Útnak indulának a’ bódéból, ’s a" szerencsétlen X— kínzóitól még azon 
ígéretet sem rimánkodhatá ki, hogy arszlánságáról hallgatni fognak. Képzel
hető, milly kín vala élete, minden emberben, ki esetleg reá pillanta, egy gú- 
nyolót vélt látni, "s fájdalmasan sohajta fel :

„Csak rá ne szedtek volna, de igy oda minden dicsőségem.“ Ezen lelki 
gyötrelmek között, mint Messiást fogadá egy uj ismerőse ajánlatát, őt jó
szágára vinni,’s ezzel másnap hajnalban elhagyá Pestet, vissza nem térendő, 
mig balesete, ha csakugyan köztudomásra jöne, felejtve nem lesz.

A L - D U N A I  KÉPEK.

Uraim, a' D r á v a ! 1- kiálta, előbb tett Ígérete következtében, a' kormányos, ’s mi 
Sámson gőzös fedelére siettünk, búcsút mondani az anya-honnak, melly a' balparton itt 
végződik, ’s üdvözölni leányát, a’ kies Slavoniát, melly, mint a’ bon annyi hölgyei, 
vonakodik keblébe fogadni a’ nemzetiség szent malasztját. —  Egy perez, 's szemközt 
valánk a' beömlő Drávával, melly T>rol messze bérczei közt a’ SÜOCU láb magas 
loblachi tóból eredvén , már mint meglehetős nagyságú folyam lép be Oberdrauburg- 
nál Karint hiúba , ‘s ezt és Stíriai keresztül hasítván, Fridaunál er be bonunkba, hol 
a'  később beleömlő Murával a’ termékeny Muraközt keríti be ,  's mindig határvonalul 
szolgál Pannónia 's két leánya, a' daezos Croatia ’s a' testvér szilaj ingerlése ’s a' jó 
anya szelíd hivasa közt ingadozó Slavonia köz t,  mellynek fővárosa, a' csinos Eszék 
(hajdan M u r s a  romai telep), szinte partján fekszik.

Kies dombok és zöld ligetek kisérnek ezentúl a’jobb parton bennünket, mig túl 
at Bács áldott rónája terül. A' regényes hegyoldalban legelőre Almás házai üdvöz- 
lenck bennünket, "s majd Erdőd tűnik elő régi vara roskadozó romjaival, mellyek

é
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közül csak egy kerekdcd torony áll némi épségben. A' rom 's ama domb, mellyen 
nyugszik, a Duna partjához tolakodnak k i , mint agg leány, ki láttatni akar, míg 
maga a 'helység serdülő szűzként bújik el zöld fái közé, a’ hegy oldalában. Az ös fényű 
Pálffy-ház, melly most fent Pozsony- és Nyitramegyékben üté fel hatalmas fészkét, 
hajdan e" vártöl vévé elönevéf, ’s Mednyánszky, az édes tollú történetbuvár, ki, mintha 
szövetségben állana a" romszüzekkel, kik kesergve jőnek le éjenként sírni az agg vá
rakra, — száz meg száz ös népmondát ada a’ mézköltészet édes nyelvén élőnkbe ; e ’ 
romokról is monda legendát, melly szerént az atyai átok fekete bélyeget nyomott a’ 
szülője ellen kezet fölemelni merő fiúra, ki a’ hűn jegyével évekig bolyonga szerte a’ 
világban, 's csak a’ megengesztelt atya áldása veheté le homlokáról vétke rut bélye
gét. Most az Adamovics-családé Erdőd 's a’ szép uradalom, melly hozzá tartozik.

Mint majd mindenütt a’ bal Dunaparton , úgy itt is római telep áll — Teuto- 
burgum — ’s maiglan is lelhetni római régiségeket a’ földben, mellyeket később ma
gyar ’s török vér is kövéríte; mert már a’ mohácsi vérnap előtt hódolni kénytelenit- 
teték Erdőd a" töröknek, ki egész 1 6 8 7 - ig  vala ur ez ősi falak közt.

Erdőd után a' magas partu Dálya, 's csakhamar Dorova tűnik elő, mellyek semmi 
érdekest sem nyújtanak, mig ellenben Vukovár, Szerém-megye fő- és székhelye, kel
lemesen lepi meg az utast. Ennek felső részénél ömlik be a' Dunába a’ Vuka egyik 
ága, mig a’ másik a' várost osztja két részre, mellyek közül az egyik hegyen ’s hegy
oldalban fekszik, a’ másik pedig a 1 Vuka nagy köhidjatól kezdődik. Ezen utóbbi rész
ben van Szerém-megye gyűlési h áza , egy leégett katonai laktanya s két selyemgyár, 
hol zúgva forognak a’ kerekek ’s sürgölődnek a' szerémi leányok, lefonva a’ selyem
szálakat ama gubókról, mellyeket olly nagymennyiségben állít elő az e 'vidéki nép di
cséretes szorgalma. Szinte e’ részben van a’ földesur gróf Eltz kastélya i s , mellytöl 
kezdve, szép kert dől le a’ Duna partjára, hova le kelle sietnem, mert a 'gőzös taraczkja 
durrogva jelente indulást.

Mig társaim a' hegyen fekvő aggszerü barát-templom *s zárda sötét falain legel- 
telék szemeiket, én a' Vuka beömlése felé forditám tekintetemet, ’s előidéztem képze
temben ama élénkséget "s kereskedelmi mozgalmat, melly egykor itt hemzsegend, ha 
majd az ősz Dunából a’ Vuka csatornába eveznek a’ hajók, hogy úgy a fiumei vasúthoz 
jutván, árut hozzanak vagy vigyenek e’ helyről, mellytöl kiágazand a’ hatalmas ér, 
melly összekötendi a’ hon nagytestét a’ világkereskedés nagy ’s éltető szellemével.

Vukovárt elhagyván, a’ kies Szeremen legeltettem szemeimet, mellyeknek 
olly jól esett a’ regényesen emelkedő dombok élénk zöld színe. — Szerém a’ hon 
legszebb megyéinek egyike; kies regényes, bőven termő és megáldott egy irán t; 
körül-belől 45 0 / területén m agas, crdőlepte bérezek nyúlnak i t t-o tt  az ég 
felé, mig másutt szőlőtőke zöldéi a’ dombokon ’s kisebb hegyeken, "s aljában a 
béreznek, ’s kies ölében a’ zöld völgynek csinos falvak fehérlenek, ’s aggszerü 
zárdák állanak, környezve bő termésű földek által, mellyek odább a' Duna 's 
Száva közt már lapályban feküsznek, ’s összesen véve 9 0 0 ,0 0 0  mérő életet ‘s 
8 0 0 ,0 0 0  mérő tengerit teremnek meg évenként, mig a’ hegyekben mész ’s kőszén 
van, ’s szőlőtőke is virul, mellynek sötét-veres nedve országszerte h íres ,  mint a’ sli- 
govicza is, mellynek anyaga, a’ tömött kék szilva, nagy bőségben terem e" fadús me-
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gyében; melly hogy kicsinyben mindent bírjon, még nevezetes marhateuyésztést is 
uz , ’s csak ennek egy ágából, a’ sertésnevelésböl, is roppant hasznot húz: évenként 
5 0 ,0 0 0  darabot bajt ki.

Szerem már Roma korában híres vala regényes szépségéről, ‘s , , D e l i c i  a Ro -  
m a n o  r u m “  dísznevet viselt; Ovid, a’ száműzött költő, Mitroviczon (most határszél) 
élt ’s költé, jó veres bor mellett, örök hírű verseit, mellyekben könnyen észrevehet
jük Szerém veres nedvének lobogó tüzét. — A’ római világbirodalom elenyészte után 
szláv népek uralkodtak itt e ’ vidéken, melly később, őseink birtokába kerülve, sok 
villongásnak leve okává. Ugyanis az Á r p á d - h á z i  királyok balfogásai még az atya 
éltében birodalmat adának a’ fiúnak, 's igy gyakran történt, hogy ez, önállást követel
ve, lázadó lön — a’ király 's atya ellen. Illy herczegi birtok volt gyakran Szerém is, 
melly többször adatott házassági hagyományul a’ serb fejedelmi házban ferjesülö m a
gyar királyi szüzeknek is, mi miatt szinte gyakorta erede villongás ; mert a 'serb zsu
pánok, kik ezt női vagy anyai jogon bír ták , független fejedelmi jogot követeltek e' 
tartomány felett, holott azt csak mint magyar jobbágyok birhatak. —  Szerém néha 
olly serb fejedelmi herczegnek is jutván birtokába, ki nem ült atyai trónján, — ez itt 
szeretett volna fejedelmet játszani, mi néha, midőn t. i. másfelé voltak elfoglalva ki
rályaink, egy időre sikerült is ; ámde ez csak bitorlóit állapot lévén, ebből korántsem 
lehet azt bebizonyítani, mit némelly szláv Írók követelnek, hogy Szerém tőlünk füg
getlen serb tartomány, sőt Serbia kiegészítő része volt.

Később az Anjuok kegye, ’s Zsigmond korabeli pártviszáiyok alatt meghatalma
sodott Ujlaky-ház bírta Szerémet, 's ennek herczegének nevezte magát, melly czí- 
met most az O d e s c a l c h i  herczegi család viseli, mellynek m a j o r e s c o j a ,  a’ lel
k e s ’s olly sok ős magyar nevű főur szégyenere tökéletesen magyar IV. L i v i  us 
bírja most Újlakot is, melly im amott emelkedik fel a’ Duna partjain.

Egy par perez még — 's a partra ugrám, búcsút mondva a' le Drenkova felé ügető 
gőzösnek. — A’ folyam 's várhegy közt egy pár száz lépésnyi széles lapály terül, 
mellyen túl Újlak mezőváros házai fehérlenek ki a’ várhegy alsó oldalából, mintegy fi
gyelmeztetvén bennünket, hogy ne csak az ős várnak szenteljük egész figyelmünket, 
de a’ hegyen túl fekvő városkára is gondoljunk.

A’ vár felső végén a’ herczegi kastély áll, melly egy aggszerü, 's ha külsejét te
kintjük, keveset jelentő épület; ámde belsőleg felette érdekes. Ugyanis, fala olly vas
tag, hogy bár beléje mosdó szobácskákat, sőt egy kápolnát is szorított a’ mostani bir
tokos, mégis több lábnyi vastagság maradt meg mindkét oldalról. —  A’ kápolnában, 
melly a’ régi, még az Ujlakyak korában épült fal üregében áll, láthatni az Odescalchi- 
házból származott IX. János pápának borszeszben őrzött szivét. — Ugyan e’ kápolnában 
mutaltatik egy — ha jól tudom — 18 lat nehézségű kő is, melly kinzólag üle a’ szent 
atya veséjében, ’s halála oka vala.

A' tágas terem szinte fölötte érdekes. A’ családfa, melly n a g y  K á r o l y  kora 
sötétében vesz el, több szenteket, bibornokokat, püspököket, hadvezéreket, egy pápát 
is foglal magában. —  A’ falakon több családi arczképek lógnak, mellyek között egy 
rendkívüli szépségű nőt lá tunk; — a’ családfa közelében áll a’ mostani majoresco 
Livius herczeg márvány-mellszobra i s ,  melly után Ítélve, ö igen hasonlít öcscschez.
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a’ pozsonyiak előtt oily igen ismeretes, lelkes A uguszt  herczeghez. (Gróf Zichy Je 
nöné szinte a’ herczegek testvére.) E’ teremben, hol még a’ pápának több gypszbe ’s 
rézbe nyomott arczképei, pénzei, findzsája, herculanumi ’s egyéb számos nevezetessé
gek is láthatók, mutattatik egy chinai könyv is, mellyet ő szentsége nyert ajándékban 
az akkori chinai császártól. —  A’ könyv nagy negyed papírja meglepöleg linóm, 's 
sárgás szinti, mi látatlanná teszi a’ túllapi Írást, mi valóban bámulandó, ha meggondol
juk a’ papír hártya-vékonyságát. — A’ munka tartalma technical’s physical tudomány 
lehet, mert a’ nagy gonddal készült rajzok ezekbe vágó gépeket mutatnak.

A’ kastélynak egyéb szobáit is megnézvén, az olasz fedezetre mentünk, mellyet 
nem rég várrovazatu (burgscharte) kerítéssel vettek körül. — Innen felette szép ki
látás nyílik Szerem regényes bérczeire, a’ szemközt fekvő Palánkéra (hol N a g y  I g 
n á c  z közkedvességü iró születe) ’s a’ bácskai síkságra, mellyet a’ kígyóként tekergő 
Duna választ el Slavoniától. — Egy ideig a’ már lefelé röpülő gőzös után nézve, végig 
i'uttatám tekintetemet a" várfalon, melly a’ hegy gerinczén vonul el a’ vár túlsó szélére, 
hol egy aggszerü templom 's zárda állanak.

Tiszteletet gerjesztő, ’s egy részében góthmodoru épület a’ ferencziek ezen tem
ploma, melly mellett egy egyszerű zárda emelkedik, a’ melly szinte, mint az egyház, 
több századok mohos lehelletét mutatja barna falain. — A’ barátok egyike, egy tisz
tes ősz férfiú, szives nyájassággal fogadott,  ’s mindenek előtt a’ templomba vezete, 
melly két különböző korban épült részből áll. A' torony ’s elözet régibb ’s góth-ala- 
ku, a' hátresz pedig későbbi időknek gj érméké. — A’ főoltáron sz. K a p i s t r á n J á n o s  
képe látható.

S mint ezt néztem, a' barát megnyitó a’ szekrestye ajtaját, ’s mintha kiolvasta 
volna vonásaimból a’ tiszteletet, mellyel a’ kereszt ezen bajnoka iránt viseltetem, egy 
szűk cellába vezete, melly mindjárt a’ szekrestye mellett áll. Ebben élé ö, a’ szent férfiú, 
siratva nagy barátja a’ hős H u n y a d y  halálát, kit olly hamar követe oda fel, hol nem 
üldöz az irigység, ’s nem ragadja el a’ kaján ármány az erény babérját.

Az ajtó felett látható felírás szerint a’ nagy Hunyady szinte volt a ’ nándorfehér
vári diadal előtt e’ cellában, hol később V. László, a’ két ifjú Hunyady is szinte meg
látogatták a’ szent kereszt érdemes bajnokát. — Képzelheti a’ nyájas olvasó , milly 
ihletés foghatta el e' cellában keblemet, ’s milly tisztelettel illettem ujjaimmal a’ vas
ágyat, mellyben, a’ hagyomány szerint, élni szűnt a’ szent férfiú, ki egykor itt éle ’s 
imádkoza fel az ég urához, boldogságot 's áldást esdve le az általa olly forrón , olly 
igen szeretett magyar hazára

O h , e’ cellában édes a' mulatás! minden kő egy-egy történeti emlék, ’s alig 
merünk reá lépni a’ kövezetre, nem tartva magunkat méltóknak arra , hogy oda te
gyük lábunkat, hol talán a’ dicső szen t ,  vagy Hunyady a’ nagy bajnok ’s nagy fiai 
állottak. — De mi azl amott az ágyon egy veres folt! talán vér, melly emlékeztetni 
akar, hogy Hunyadynak két fia volt, király az egyik, a’ másik kora véres áldozat?  — 
nem, nem! e ’ folt rozsda csak, szennyes, mint a’ bűn, mellynck egyik czinkosa Ujlaky 
e ’ várban lakott.

<f : F.’ fé> fiúról még bővebben szólandok az Életképekben. R. G
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v S T o m o r y  Pal cellája iiiellyik volt ? ‘‘ kérdem a’ bará t ié i , 's ő nem Inda 
megmondani, 's igy nem vola más bálra , mint azt hinni, hogy ezen cellát választá 
magának lakásul a’ két menyasszonyt halál által elvesztett, ’s szive harmadszori fellob- 
banásakor Putnoky Erzsébet kaczér hűtlensége által megcsalatott férfiú*), a’ ki királyi 
testőrnagyból baráttá lön, ’s itt Újlakon é le ,  mig meg nem hívta őt a’ kalocsai érseki 
székre a’ király ’s hon, mellynek vérnapján ő vala hadparancsnok a’ gyászemlekezelii 
m o h á c s i  téren.

A’ barát még két nevezetességet említett: az Ujlakyak sírjait, mellyeket előbb 
elfeledtem megnézni a’ templomban , hol csak Kapiszlrán emlékével foglalatoskodtam, 
—  ’s a’ kutat, mellyben e' szent férfiú holt teste sokáig hevere. — Szivem ez utóbbi
hoz vonzott; fölötte mély e' kút, ’s Ízletes vizet nyújt,  mi szükséges vala a’ sokszor 
ostromlott várban, mellynek mostani úrnője, az uj hona történeti emlékeit tisztelő her- 
czegnö, született Branyiczky grófnő , egy góth-szerü fedezetet emeltetett a’ kút fölé, 
mellyben a’ török dühétől félő barátok elrejtek szent elödjöknek tiszteletes holt testét.

Most el az Ujlakyak sírjaihoz! Ez itt az utolsónak, II. Lörincznek, amaz 
IV. Miklósnak sírja ! Ez a’ kormányra vágyott, ’s a’ hon nagy bajnokát üldözé, hó- 
hérbárd alá kerité egyik fiát, útjában állt a’ másik fölemeltetésének, ’s később ellene 
pártos lön. — Amaz Ulászló korában zsarnok ltényur volt, — visszaélt a’ király 
gyöngeségével, fellázadt, ’s akkor is, midőn annyira kellett az erők központosulása, 
pártviszályt idézvén elő, egyik oka lön a’ nemzet elgyöngülésének, melly aztán meg
szülte a’ mohácsi gyászos vérnapot. — Oh, miért jöttem e’ sírokhoz? mit ért látni a’ 
kőlovagot ’s gólh-belüjü körülírást, ha elvesztőm miattuk a’ szent ihletést, melly meg
szállt a' kisded cellában, hol ugyancsak egy szegény barát é lt ,  de erény is lakott, 
mig keblében a’ férfiúnak, kit e’ kő fedez, gazság honolt és árulás, bár szerémi her- 
czegnek ’s bosnyák királynak nevező is magát. R. 0.

I I A N G Á S Z A T Í  L E V E L E K .

I. BRAND MIHÁLY n a g y  D - d u r  s y n p  h o n i á j a .  — Édes barátnőm! 
—  Megígértem, hogy néhány levelet Írandók hozzád, mellyekhen bővebben ki- 
fejtendem előtted mindazon idegenkedésnek, hidegségnek okát,  mellyel az előt
ted annyi kedvességben álló zenedarabok, ezen napi érdekű D o n i z e 11 i-féle 
fúlcsiklandozások iránt viseltetem. Teljesítem ígéretemet, mert minden előszereteted 
mellett kedvencz zeneszerzőid iránt, megvallád elégszer magad is, hogy a' magasztos 
nagy szellemek azon müvei, mellyeket néha zongorádra illesztők, egyre jobban meg
nyerik tetszésedet: megvallád, hogy eddig nem ismert világ kezd áltatok előtted de
rengeni, mellyből zenegyakorlalid közt sokkal több, fenségesebb élveket sejtesz nye- 
rendeni ,  mint minőkhöz eddigi szerzőid közt jutottál. Engedj e’ sejtéseknek, engedj 
e’ remény vezérletének, ’s ha bejutandasz a’ tündérvilágba, hová téged, hiszen barát
nőm vagy, bevezetni olly nagy gyönyörömre válnék, még megérem azt is, hogy egy
kor hálát fogsz mondani fáradozásimért. A’ nyelv , mellyen az ajánlottam nagy

íf) Lásd Tomo»-y Pál. Történeti bcszély Honderű 1843. II—ik félév,
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mesterek szólanak, még ismeretlen előtted , csak annyit tudsz eddig, liogy e’ nyelv 
hangjai édesek, mennyeiek; ha e' zenenyelv szellemét megérlended, — a’ mint hogy, 
iránta mutatott vonzalmad és a" valódi szép iránti fogékonyságod után Ítélve, nem so
kára meg fogod érteni, —  úgy teendesz te is, mint én tevék már régebben, száműzve 
leendenek kótatámodról mindazon eddig kedvelt kifüszerezelt és felczifrázott szerze
mények , 's megadandod illő helyét a’ hasonlithatlan szépségű német zenészeinek, 
M o z a r t  mesternek 's az óriási B e e t h o v e n  nak.

Mielőtt azonban e' részbeni nézeteim kifejtéséhez fognék, engedj egy kis eltérést 
e" dicső holtaktól egy nagy reményű élőre. Egy müvet hallék e’ hetekben a Hangász
egyesület hangversenyén, melly ma közkívánatra ismételtetett; melly másodízben 
szintolly nagy ,  sőt még kitörőbb tétszéssel fogadtatott azon nagy közönség által is, 
mellyre hatni nincs feladatául tűzve; melly itt minden müértök osztatlan tetszésében 
részesül , "s a’ te lelkesülni nem minden tárgy iránt szokott barátodnak is magasztos 
élveket szerze. A' mű, mellyrél szólok, egy nagy D-dur symphonia B r a n d M i h á l y -  
tól, egy hazánkbeli "s jelenIeg*fövárosunkban lakó fiatal művésztől ( —  ezt azért Írom 
meg, hogy annál örömestebb olvasd a ' je len  müve felöli netán hosszadalmassá válandó 
tudósításomat — ).

Legjobb , legrövidebb és egyszersmind legczélszerübb módja volna az ismerte
tésnek, ha saját szépmagad hallanád e’ gyönyörű szerzeményt; minthogy azonban ezt 
jó  kivánatommal nem eszközölhetem, megismertetlek szellemével leg a láb b . . .  ’S ha e’ 
levelemet testvérednek, az alapos és gyakorlati zeneismerönek, megmutatod, mondd 
meg egyszersmind neki, cseppet se vegye rósz névén, mivel ismertetésemben inkább 
költői leíráshoz , mint műszaki bonczolatokhoz tartom magam. Erre két okom v an : 
először, mert te, édes barátnőm, az illynemü ismertetést bizonyosan szívesebben ve
szed, mint az amollyan igen tudós részletes bonczolatokat; másodszor pedig: olly 
ij*en sokat kellne szem elé állítás és összehasonlitgatás végett a’ miiből kiírnom, hogy 
annyi hangjegyeket hasonló alkalommal, minővel az ide mellékeltet juttatom kezeid
hez, ahg küldhetnek el számodra. Följegyeztem azonban legalább a'synphonia minden 
részéből az alap-gondolatokat, mert tudom, hogy kiváncsi leendesz azokat zongorádon 
utánjátszani.

A'synphonia négy szakból áll. Első a'bevezetés D-durból két-ütetü egész faktban 
(allabreve) ; menetére nézve: Allegro vivace. —  E’ szép bevezetés alapgondolatját az 
ide mellékelt kótasorok első számában veszed. Magát e’ bevezetést egy 21 taktból 
álló előzmény késziti elő, D-mollból, négy ütetü egész taktra, Maeslozo menettel. Ez 
előzmény alapgondolata ugyan csak az idézett (aktokból áll lágy hangokban, melly az 
egyetlen erős első akkord után azonnal kezdődik viola, gordon és bőgő által, a' fúvó 
's vonóhangszerek teljes összhangzatu kíséretében; az első négy takt után ez alap
hangokat a' hegedűk veszik át és viszik egész az Allegro kezdetéig, néha a’ hoboák 
és klarinettok által igen czélszerüen felváltva s elsörendüleg kisérve. Az allegroban, 
melly a’ 22 -d ik  takttal kezdődik, ismét magányosan veszik át gordon és bőgő ez 
alapgondolatot, alig kisértetve más hangszerek által, mig csakhamar a’ hegedűk bele
szólása következik, a’ többi, kivált a’ fa-fúhangszerek harmoniateljes kíséretében. így 
halljuk e' gondolatot lassankint más hangszerek által is megpendítetni, mig nem so
kára egy klarinett-magányban a' középtétel következik, melly aztán a kimerítő hosz- 
szaságu bevezetésiben az első alapgondolattal hol karöltve, hol azt módosítva, a' leg
gyönyörűbb változatokban vitetik keresztül; mi közben különösen hatásteljesen tűnnek 
ki mindenkor a'  helyek, hol ezen alapgondolat, a kiséret szebbnél szebb módosításai 
közt, a' gordon és bőgő által ismételve elmondatik. —  Ha elolvasád az idézett alap- 
gondolatot,  nem épen olly nehéz lesz élénk képzelö-erödnek maga elé idézni a’ ha
tást,  mellyel ezen bevezetésnek szülnie kell, midőn _e’ hatalmas hangok a’ legmé
lyebb nyelvű hangszeren legelőször megdördülnek, ’s utóbb minden irányban, csekély
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változatú közbeliangzásokkal mindenfelől v is zo n o z ta lak , ismételteinek a’ szépen 
hullámzó karkiséret mellett.’S valóban úgy állíthatod e' bevezetés szépségét leginkább 
lelked elé, ha tengerhullámokat képzelsz, mellyeket készülő zivatar kezd háborgatni; 
majd egy hatalmas szélcsapás gördít roppant hanghullámot feléd a’ bőgő mély húrjain, 
majd felülről vélsz hol erősebb hol gyöngébb szelet megeredni , melly hasonló hang- 
hullámzatot hasonló kedvességben lengedeztet feléd. ’S e’ közben, ezen egyes fel— 
tünöségek közepett, az egésznek nyugalmas moraja hangzik, mintegy viszhangjául a’ 
távolabb történőknek; ’s ez az egész hatásának különösen kedves emeltyűjéül szolgál 
. . .  a’ szigorun összevágó harmónia lelkesítő hatását élvezed itt. — A’ szerző B e e t -  
h o v e n t  látszik főtanulmányaul választoltani, ’s Iehetlen, hogy a’ mesterek legnagyob- _ 
bika nyomain indulását helybehagyó tapsokkal ne üdvözöljük; azok után azonban, 
miket a’ szóban levő synphonia ezen első szakáról mondottam, el kell még mondanom 
azt is ,  miszerint épen itt kelletén túl kitűnik a‘ művész studium-forrása nemi igenis 
bátor utánzat által , mert ezen első szak és ugyancsak B e e t h o v e n  D-dur synpho- 
iiiájának első szakasza közt felöllöleg nagy a' hasonlatosság. mit annál meglepőbbnek 
mondhatok, minél inkább ki van tüntetve a’ többi szakokban, hogy szerző épen nem 
szűkölködik az eredetivé-Ievés tehetségében.

E' lelkes bevezetés után a' synphonia második szakául az Adagio következik, 
B-durban, taklban egészen M o z a r t i szellemben tartva. Ennek alapgondolatjat 
a' melléklet 2-dik száma alatt veszed, *s látni fogod belőle, miszerint melódiában épen 
nem szűkölködik az. Blinden előzmény nélkül mondják ki ez alapgondolatot az első tak- 
lokban a’ klarinett és fagott, gordon és bőgő halk kíséretében. Aztán a1 fuvola 's oboa 
veszik át, ’s általok fonatik az tovább, mi közben az első hegedű játszilagos kíséret
tel halad mellettök. Nagyszerű a’ hatás, midőn a' hangvezetést a’ 8 3 -d ik  taklban gor
don és bög^ veszik át, a" hegedűkkel és violával úgy váltván egymást a’ melódia 
vitelében.hogy emezek amazokat csak egy fakt-üteltel előzik meg, miből a’ legelmésebb & b 
összejátszás következik, a’ fafúbangszerek íús változatú kísérete mellett. — Ezen 
szakot mindazálfal az egész synphonia leggyöngébb részének mondhatni, nem azért 
ugyan, mintha az egészben melodiaböség nem volna, mit hasonló müveknél leginkább 
épen az Adagioban kívánunk meg, 's mi itt nem is hiányzik; de olly szerfeletti bőség
gel van itt pazarolva a' hangszerelés, hogy a’ dús kiséret mellett gyakran nem hall
juk a’ melódia folyamát, kivált ha az gyöngébb fa-fúszerekre van bízva; sőt a’ hő 
hangszerelés gyakran az erősebb hangokat is elnyomja, mint ezt a’ 100-dik és követ
kező taktokban tapasztalhatni, hol magok a’ trombiták is alig bírnak a’ zaj közül ki- 
rivallani. Figyelmeztetlek, édes barátném, hol alkalmad lesz hallani, a’ nagy meste
reknek, különösen legkedvenczebb B e e t h o v e n e m n e k ,  hasonló müveire; ezeknél 
tapasztalni fogod, hogy épen a’ lágy Adagiokban adatik leggyérebb kiséret a’ melódia 
mellé, mi, ha meggondolod, hogy itten a’ föhafás nem az elmés kíséretben, hanem 
leginkább a’ mindig világosan megérthető melódia egyszerű menetében keresendő, 
nagyon természetesnek fog látszani előtted. A’ karkönyv olvasása közt semmi vétség 
nem tűnik ugyan itt ki a’ hangszerelés szabályai ellen, sőt ellenben a’ legcorrectebb- 
nek , müvészelileg helyesnek mondhatni a z t , ’s az elhibázoltság csak abban fekszik, _  
hogy a’ szerző az elöadásbeli hatásra nem volt kellő figyelemmel. — E’ részben azon
ban a' jelen synphonia szerzőjét saját lángesze 's szorgalmas tanulása mesteribb fejlő
désre Iegbiztosabban vezetendi; ki a’ jelen Adagionak is sokkalta nagyobb és magá
ban meg is érdemlett hatást szerezhetne, ha a’ kiséretek közül némellyeket kitörülne,
‘s az egész Adagiot néhány takltal röviditné; melly kettős munka fiatal szerző előtt 
legnehezebb ugyan, de egyszersmind nagyon háladatos.

*S most, szeretett barátném, jő a ’ synphoniának harmadik szaka, olly nemben, 
melly avatlan füleknek legkevesbbé szokott tetszeni; itt azonban illyenek is örömmel 
hallgatók azt. a' miiértő pedig elbájollaték általok. Méltánylattal kell itt említnem az
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összevágó kerek előadást is, S c h i n d e l m e i s s c r  karmester igazgatása alatt. Ez a' 
Scherzo, D -durban, y^es taktban. A’ mesteri Scherzo alapgondolatát a’ melléklet 
3 -d ik  száma alatt a’ három hangjegyben találod kifejezve. Részedre, ki az egészet 
nem hallhatád, annyi ez, mintha e’ három hangjegyet oda sem Írtam volna ; de épen 
ebből láthatod, lelkes barátriém, mint tud a’ meghivatott ész csekélységből is nagyot 
teremteni. Hozzá adtam még e‘ három hangjegyhez vagy hat taktot, a' melléklet 4-dik 
számában, ezen szak további menetéből, mellyek azonban megkísérlő ujjaid alatt szinte 
hatástalan hangzandnak el. De újra mondom: hallanád csak, milly váratlanul nagygya 
lesz a’ hatás ezen gyönyörű, ez utánozhatlanul szép és elmés hangszerelés által! E’ 
három hangjegyből három-négy taktban összealkotolt kis phrasis já r  keresztül ez egész 
szakon, minden hangszereken, mellyek egymást oily igen jól kiszámított változékony
ságban követik. Kezdő a’ komoly viola, utána hegedű, ’s utána egyenkint és összesen 
egész serge a’ vonó- ’s főhangszereknek. A’ dallamot (gondolom, igy hallám a ‘ meló
diát neveztetni) itt a’ harmónia veszi által, mig a’ vonóhangszerek többnyire pizzicato 
haladnak. Komoly szóvitát vélnél hallani fontos tárgy felett érdekesen vegyes társa
ságban, hol majd az ifjú emeli hevesen vitató szavát viola , klarinett vagy oboa hang
ja i t) ; majd az éltes matróna szól közbe csillapitólag; majd neki buzdulva vág bele a’ 
ház öreg családfeje a' fagott, gordon és bőgő képében; sőt még a’ gyöngéd szűz 
édes hangjait is vélnéd beleszólani, h eg ed ű ’s fuvola által ábrázoltatva ; — majd a’ 
kiengesztelödés szavát hallod, ’s azt véled, az egész humorteljes vita lecsöndesül, mi
dőn azt valamellyik édesen csevegő hangszer az előbbi tüzes hangokon ismét megkezdi, 
vagy valamelly leányka a’ hegedű vagy fuvola vékony és gúnyszerü hangjain újra fel
tüzeli. — Szintolly sajátszerü e’ kedves Scherzo befejezése is, melly. a’ szokott vég- 
elökészitö taktok nélkül, az elöképezett vitának, egy elmés fordulattal az utolsó előtti 
ötödik taktban, egyszerre véget vet. Meglepetve nézesz magad körü l, hová lettek 
az olly kedves csevegéssel vitázott tündérkék, 's lelkedben csak az egész szeszélydús 
számnak élvdús mosolyra késztö benyomása marad hátra. És mondja bár egyik vagy 
másik müértö, hogy a’ synphonia fojelessége az utolsó szakban van központosítva, én 
az én kedves barátnémnak e’ Scherzot fogom mégis ajánlani a’ legfigyelmesebb meg
hallgatásra.

Negyedik és utolsó rész a’ befejezés, D-durból, y^es taktban, Allegro menettel. 
Édes hangzatu alapgondolatát a’ melléklet 6 -d ik  számában veszed, mellyel az első 
hegedű kezd meg, a’ kisebb vonóhangszerek kisérelében, miután az 5 -d ik  szám alatti 
négy takttal a' klarinett és fagott által, mintegy kisebb előzményül, bevezetteték. 
Valamint maga ez alapgondolat olly kedélyesen kedves , szintúgy tagadhatóan az is, 
hogy mi a’ tiszta, világos és correct hangszerelést illeti, e‘ szak az egész mii tető
pontját képezi, mellyben a’ szerző leginkább kifejté művészetét; különösen széppé ’s 
lelkesítő hatásúvá válik e’ szak a’ vége felé előforduló fuga-szerű menetekben. A’ bő 
hangszerelés itt is megvan, mint a’ második szaki adagioban, de nem azon túlnyomó- 
sággal többé, melly a' melódia szabad megérthetésében gátolna bennünket; helyes 
tapintattal van e’ szakban arány tartva a’ hangvivő fő- ’s a’ kísérő másod rendű hang
szerek közt,  ú g y h o g y  ha a’ Scherzoban a’ szerző szeszélyes játszisága ragadott el 
bennünket, itt mélyebb és mégis könnyen érthető kedélyességét szeretjük meg.

Még egy pillanatot vetve vissza az egészre, annál nagyobb örömmel üdvözölhet
jük e’ jelesül sükerült synphonia szerzőjét, mivel hazánkfia, mivel magyar. Ez 
örömemhez azonban némi bű is járul, midőn meggondolom, hány jeles férfit ajándé- 
kozánk már mi a’ külföldnek, kikből, az egyetemes nyereségen kívül, melly általok a 
tudomány vagy művészet világának ju to tt ,  saját nemzeties nyereségünk csak annyi 
volt, hogy szomorúan büszkélkedve mutatánk a ’ babérait külföldön szerző u tán : ez is
a’ miénk v o l t ! ........  És itt volnánk, jó b a rá tn é m ,  a’ sokszor emlegetett nemzeti
zenénél, a’ magyar zene-stylnél; mi felöl azonban más alkalommal mondom el nézeli- 
mef, mellyekkel, tudom, honszerető lelked meg fog elégedni.



339

Magyar zene-styl még nincs, vagy a’ derék E r k e l  által csak most van a" meg
teremtés kezdeteben. És pedig sok müértö szólt már buzgalommal azok felöl, miket 
a’ mi nemzeti zenénk dús csirájából nevelni, alkotni lehetne. L i s z t ,  a’ rövid lelke- 
siilésü , szép kecsegtetéseket monda egyke r e’ tárgyról s z ó b a n ;  E r k e l  pedig, 
lángeszű magyar mesterünk, tettel valósitja ez iránti reményeinket. Ha egyszer meg
alapítva 's a’ művészek áltál ismerve lesz e’ zene-styl, lehetend akkor rajta mii den 
műveket szintúgy Írn i , mint most a’ franczián , olaszon, németen. — S ez utolsó 
stylben van irva B r a n d  M i h á l y  derék synphoniája is, mellyet itt buzgó örömmel 
üdvözlünk.—

További leveleimet, lelkes barátnőm, sűrű elfoglaltságom miatt, csak bosszú idő 
múlva veended. Most lelkedböl öntöm szavakba a‘ gondolatot, midőn soraim végen 
elmondom: miszerint a' művészt tisztelet, hódolat illeti ugyan mindenütt; de ki a ’ 
jeles tehetséget, mellyet a’ természettől nyert, melly e’ hon ege alatt czirázott és fej
lődött magasra, ki az illy tehetséget, kötelessége érzetében, szülő honának szenteli, 's 
nem pazarolja el o d a , hol már úgyis elég remekmű találtatik, meggondolván, mi
szerint a' jeles tehetségekre mindenek felett a’ szülő, a’ kifejtő hon, nemzet bir leg
főbb igénynyel,— az illy férfihoz nemcsak hideg tisztelettel járulunk, mert ö érdemes 
becsülésünkre, szeretetünkre. Legyenek bár csillogóbbak a’ külföld babérai ’s tán közé 
font ékszerektől gazdagabbak, de fényesebb és magasztosabb öntudatot ad az, mellyet 
a' hon nyújt fiának honfias érdem ért . .  . És én reményiem, édes barátnőm, hogy a' 
lángeszű művész, kinek kezét tisztelettel szorítottam, kivívandja magának ez utolsó 
tekintetben is nagyrabecsülésünket, baráti szeretetünket. —  Pest, mart. 24 . 1844 .

V a s  A n d o r .

P O Z S O N Y I  LEVELEK.

SZERETETT LEONÁM!

A z  élet örömekben mégsem olly szegény, mint hisszük; vannak az emberéletében 
pillanatok, midőn a’ legszilajabb szenvedély is leapad, a’ legzártabb kebel is megnyílik 
’s közlékeny lesz. Oh, édes Lecnám! vannak pillanatok, mikor a’ szív egető fájdal
mára az enyhülésnek egy malasztja cseppen: mert isten az ember kebelébe egy égi 
virágot plántált — a1 szelíd és boldogító vallást! — Tudod te ,  szeretett Leonám! 
milly kincs a' kebelnek a' vallás? tudod, hogy csak a’ hit üdvözít, és csak az lelheté 
föl már itt boldogságát, kinek keble oltárán a’ vallás tiszta érzelme lángol? Téged jó 
szülőid mindenek felett vallásosnak is neveltek, te hinni tudsz, szeretsz, "s reményed 
zöld ága még nem tört ketté, miért is, örömest hiszem, szívesen veended e’ soraimat 
is. te, ki előbb barátnőd vigadozó 's politizáló okoskodásait szinte szívesen fogadtad.

Igen, szeretett Leoném! a' kebelnek nincs boldogitóbb kincse a’ vallásnál; és ha 
a' vallás mennyei szózata a’ férfikebelbe is nyugalmat és enyhülést varázsol, mennyi
vel drágább az nekünk hölgyeknek, nekünk, kiknek élete legnagyobb része lemondás 
és küzdés közt foly le? — Oh, nézd az életet! Ha a’ nőt sorsa olly férfihoz lánczolá, 
ki lelkét lu nem elégíti, kinek oldala mellett az élet kárhozat; ha megcsalt remények 
’s elhervadt tavasz-kor után nincsen, mihez keble egész érzelmével ragaszkodhatnék, 
ha önfeláldozása ’s minden öröm nélkülözése jutalmául hidegséget nyer;  ha remélni, 
ha már — szerelni nem tud; ha — boldogtalan: —  , , fektessenek egy gyermeket
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karjai közé —  mond kedves E ö t v ö s i i n k  —  ’s angyallá válik;“  —  éljen csak 
keblében a’ vallás szelid érzelme , bizalommal tekintsen fel jó istenéhez *s neki fog 
virítani még az ifjú tavasz, leikébe visszatér a' nyugalom ’s imádkozni fog az ünneplő 
természettel.

Itt eszembe jutnak Gegönk szavai: , , vallás nélkül az ember nem lehet becsületes 
ember.“

Őrizd meg tisztán, szeretett Leonám ! a’ vallást, ne férjen ahhoz semmi álhit, 's 
a' kebel ezen boldogító érzelmét ne cseréld föl őrült vakságért. A’ vallásból csak 
s z e r e t e t  fakadjon fel, ’s tiszta lángja csak világosságot terjesszen. — Mondják, a’ 
vallásból a’ költészet kihalt , ‘s hogy az már nem oily szép, mint volt a’ régiek 
mythosa. De váljon mellyik vallás lehetett boldogitóbb ? a z -e ,  melly az Olympban 
kérésé istenét, ’s az ember feje fölé vonta az istenség dicssugarát, vagy melly hinni 
tanít, szeretetet terjeszt ’s reményt önt a’ csüggedő lélekbe? Oh, édes Leonám! mint 
nincs szebb fogalom istenénél, úgy nincs boldogitóbb a’ vallásnál, csakhogy lelked kék 
egén az élet három vezercsillaga : a’ h i t ,  r e m é n y  és s z e r e t e t  ragyogjon; 
csakhogy, mint mondám, a’ lángból, melly az ég felé lobog, világosság terjedjen ! — 
Lehet-e tehát szomorúbb je le n e t ; sujthatja-e valami jobban a’ lelket, mint látni, mi
képen azon ívek alatt, mellyek imáinkat fogják föl, örült hitében nem egy, szeretetre 
— nem taní t ? Te kételkedel, kedves Leonám! ’s nem akarod hinni, hogy legyen 
ember, ki felejteni tudja, mikép mindnyájan egy atya gyermekei vagyunk? nem sze
reled hinni nemde, hogy azon helyről, hová a’ keresztény istenét imádni megy, mi 
sokan térnek vissza sötétséggel a’ főben és lázzal a’ kebelben? Úgy van, szeretett 
Leonám ! pedig „az  éj elmúlt, a’ nap pedig elközelgetett.“  De bár tudod, hogy a’ 
legnagyobb setétséghez van legközelebb a’ világosság: ne félj! a’ „Rosenkranz“  
társulat alapítójának szószékétől csak néhány lépésre van a’ templom, hol Gegönk 
minden csötörlökön hallatja épületes beszédeit, mellyeket a’ tiszta vallásosság jelle
mez, ’s mellyeken az emberszeretet'melege rezeg át.

Mondják sokan, hogy korunkból a’ vallásosság kihalt, ’s hogy az anyagi érdekek 
után iramlott nemzetek közt naponként fenyegetőbben harapódzik el azon vallási 
közönyösség, melly előtt elvégre semmi nagy nem birand érdekkel, semmi kegylet 
nem leend s z e n t ! . . .  Mennyire való ez állítás, mennyire nem? vizsgálni nem aka
rom , valamint azon okokat sem, mellyek, ha ezen állítás csakugyan alapos lenne, e’ 
szomorú eredményt szülék. Minden ok megszüli a’ maga okozatá t; a’ sóhaj elvész, de 
az emberi tett gyakran nagy következéseket von maga után. — Én most, szeretett 
Leonám! csak azon örömet kívánom veled tudatni, melly keblemet mindannyiszor 
eltölté, valahányszor kedves Gegönk beszédein a’ kis egyházat tömve találtam. ’S 
gondolod, a’ derék hitszónok hallgatói egyedül nők, és egy hosszú élet botlásai után 
imádkozó öregek? Nem! a’ hallgatók nagy részét szép hazánk reményei — az ifjúság 
teszi, kik a’ kegyelet félreismerhetlen jelével Gegönk legbuzgóbb hallgatói. Ki mondja 
nekem, hogy az ifju-keblekben a’ vallás szent virága elhervadott, 's helyében az in- 
differentismus gyoma burjánzik? ki mondja nekem, hogy e’ szemekben nem a’ magába 
szállt lélek sugára fénylik? hogy viszhangra nem talált keblök mélyében az i?e : 
„vallás nélkül az ember nem lehet becsületes ember ? “  Oh, ki ezt mondja, az nem 
ismeri az emberi kebel természetét, nem tudja, hogy mint virág a’ harmatcsöppnek: 
úgy nyílik meg a’ kebel a’ vallás tiszta tanának; csak a’ szív, melly szeretésre alkot
tatott , ne kényszeritessék gyűlölni; csak a’ lélek, melly szabad röpteben fen-fenlebeg, 
időt és tért kezd felmérni, járom alá ne kényszeritessék.

Ismétlem. Gegönk beszédein a’ tiszta vallásos érzelem melege terjeng, ’s minden 
szava lelkének emberszeretetét árulja el. Gegö megmulatá, mint lehet az anyaszent- 
egyház szellemében is tiszta vallásos érzelmet és szeretetet hirdetni; azon anyaszent- 
egyházéban, mellynek alapja a’ nagy mester tanítása: a’ hit, remény és szeretet.
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De te, szeretett Leonám! kívánod, hogy Gegőnk beszédeit rövid kivonatban kö
zöljem, ’s részesítselek azon örömben, mellyet mi beszédeinek hallásán élvezünk. — 
Kivánatod legközelebb teljesíteni fogja hü Y o 1 é d.

VIII.
Martius 24.

Szavam akarom beváltani, szeretett Leonám ! midőn mindenek előtt kivánatod 
teljesítéséhez fogok.

Jeles hitszónokunk beszédeinek szövegéül sz. Pál rómaiakhoz irt levele XIII. 
részének 11. és 12. versét tüze k i:  , ,Itt az ideje, órája — álmunkbóli fölkelésünk
nek ; az éj elmúlt, a’ nap pedig elközelgetett, —  vessük el a’ sötétség cselekede
teit, és öltözzünk a’ világosság fegyvereibe. —  Mint nappal, tisztességesen járjunk.“

Oh, mondd, szeretett Leonám! kell-e ennél épületesb tá rgy?  mért nem véssük 
mindnyájan lelkünk leikébe,hogy ,,az éj elmúlt — vessük el a’ sötétség cselekedeteit!“  
—  Hitszónokunk első beszédében, mellynek tárgya volt: „vallás nélkül az ember nem 
lehet becsületes ember“  nem szellőztetve a’ lecsilapult vigalmak hült helyeit, —  hisz 
az ember vidám napjai olly kevesek,— de boldogoknak csak azokat mondván, kik úgy 
lejtőnek az örömök karjain, hogy most a’ visszaemlékezés leiköknek nem fáj ; a’ szö
veg fejtegetése közben a’ magyart rajzolá idegen nyelvvel ’s idegen szokásaival, ’s 
kijelölve beszédei tárgyait, elkezdé szavalását az isten iránti kötelességekről.—  „Csak 
ki kötelességeit— mond — tökéletesen ismeri, és ismervén, azokat pontosan teljesiti, 
érdemli meg a’ becsületes, jámbor nevet. Azon jótéteményekért, mellyekkel isten az 
embert a’ bölcső és sir közt megáldá, isten iránti tartozásaink támadnak, mellyeknek 
teljesítése valamint elengedhetlen: úgy elmulasztása az embert a’ becsületes ’s jámbor 
névtől fosztja meg. — Mutogatá a’ religio nélküli becsület álnimbusát ’s mind végig 
jeles beszédében sz. irás, józan ész és tapasztalat után következteté azt, miről Rousseau 
is azt vallja egy helyütt: „hogy religio nélkül az ember nem lehet erkölcsös ember.“  
Gegö ezen beszédét sz. Palnak az athenaei areopagban mondott igéjével fejező be, 
remélvén, hogy ha találkoznak is a’ vallás mellett emelt szózatán nevetők: lesznek 
ezek közül beszédeit máskor is hallgatók, sőt areopagi Déneskint hívők is.

A’ szónok, ki nyilvános hitszónoki pályáját ezelőtt tizenkét évvel itt Pozsonyban 
kezdé meg, múlt hó 2 9-én  már mint veszprémmegyei áldozó pap lépett a’ szószékbe, 
’s a’ secularisatioja által tágasb működési kört nyert férfiú örömmel tekinthetett le 
emelt helyéről hallgatóinak seregére , mert első beszéde végén kifejezett hitében nem 
csalatkozott.

De én ismét tisztemhez fogok ’s lehető legrövidebb kivonatban közlöm második 
beszéde tartalmát is. —  Ne und , kedves jó barátnőm, e’ böjties tá rgyaka t! Hisz 
eléggé vigadtunk ’s bibelödtünk az élet bohózataival a’ múlt hónapban; szinte jói 
esik most egy kis magábaszállás, ’s miután a’ test megnyeré m agáé t: ne borzadjon 
vissza a’ lélek is komolyabb élveitől! . . .  De folytatom. Bevezetésében a’ felfogott 
szellemi lánczban tovább fűzvén a’ gyűrűket, a’ vallásos ember álmait ’s a’ vallástalan
nak önbálványzását festé. Emlité, mikép religio nélkül az emberiség ügyében emelt 
szózatok is csak mulékony érzelemkilörések; mert hol az isten iránti szeretet tüze 
lehamvadt: ott a’ felebaráti szeretet lángja vígan nem loboghat fel; mert a’ tűzhely 
egy — a’ szív; ’s e’ kettő — egy szálon termő ikervirág ! ’S egy nagy nép véres 
napjainak említése után a’ vallásnak egyéni és társas életünkrei befolyását fejtegeté. 
„Mi lenne az emberekből — kérdé — vallás nélkül? miután religio mellett is ,  az 
emberi gyarlóság öltönye alól, annyi letermett bűnök rínak ki ?“  Hogy religio nélkül 
az ember nem teljesítheti felebarátja iránti kötelességeit, azt a’ szere te t , igazság és 
hűség fejtegetésével bizonyitgatá. A’ szeretetre nézve honunk jótékony intézeteit 
sorolá e l ; és minthogy religio nélkül isteni félelem a’ szívben nem honol; hol pedig

*
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az nincs, ott a’ lelkismeret alszik: kedves szónokunk ezekből azt foná ki,hogy a’ lélek 
illy állapotában az igazságnak szünnapjai vannak. így a’ hűségről. — Beszédét fel
hívással fejezé be : „igyekezzünk — úgymond — a’ religioval párosult becsületes
ségnek azon koszorújával köritni homlokunkat, mellynek virági el nem hervadnak.“

A’ múlt két csütörtökön arról szónokolt,  mikép a’ körén túl csapongó ész nem 
találja fel és el is veszítheti a’ vallásbani igazságokat,  ’s legközelebb az anyaszent- 
egyházat egy anya képében rajzolá; ’s mint hallom, ma a’ religiot és erkölcsöt gyen
gítő rósz példákról fog szólani. — Minderről, szeretett Leonám! ha e’ szokottnál 
komolyabb soraim és elmélkedésim, vagyis sajátlag Gegö elmélkedései, előtted olly 
érdekkel fognak bírni, mint remélem, nem sokára talán bővebben; addig is isten veled.

Y o le .

IX.

SZERETETT LEONÁM!
Martius 24.

Leveleim egyikében mondám, hogy az élet mégsem olly szegény örömekben, ’s 
nem is olly rideg, mint hisszük.— Az élet, kedves barátném, kert,  mellyben virág és
gyom nő a’ szer in t, a’ mint benne szorgalmas kertész valá l, vagy megfordítva.........
Igen ; nem olly drágán vásárolhatni meg az élet örömeit, mint gondoljuk: midőn más 
részről ismét pillanati kéjekért gyakran könnyelmüleg pazaroljuk el azokat. Szárítsd 
fel a’ szenvedő könyeit; lelkedben a’ honszeretet tiszta lángja ég jen; légy jó  —  és 
nyomodban virág fakad föl, szemed előtt derült azurbolt ivezik és sírodhoz a’ szeretet 
és hála veendi zarándokutját ’s felette áldássohaj fog lengeni; midőn ha szivedben 
nem volt egy ér is, melly embertársaidért lükte te t t;ha  múló kéjeid közt nem volt egy 
fohászod a’ hazáért, és éltél, hogy — meghalj: akkor éltedből mi sem marad hátra, 
mint puszta név, tán az sem, ’s mire sírodon felfakad az uj gyep — már elfelejtetél!

Lehetlen tehát, szeretett Leonám ! szívből nem örülnünk, midőn a’ társas élet 
mezején olly nevekkel találkozunk, mellyeknek említésénél egy dicső múlt, a' leélt 
századok viharos napjainak emléke vonul fel a’ magyar lelke előtt. Tudósítottalak 
már azon áldozatokról, mellyeket magasb aristocratiánk lelkes fiai a’ haza oltárára 
tettek, a’ real-iskola és kisdedóvó-intézetre tett ajánlatoktól, mint szinte arról is: mi 
meleg kebellel fogák fel néhány lelkesek színészetünk elhagyatott ügyét. A’ nemes 
tett,  igaz, önmagában leli föl ju ta lm át; ’s én sem emelném itt fel gyenge méltányló 
szavamat, ha nem tudnám, miképen kedves dolgot teszek, ha veled a’ társasági élet 
köréből koronkint egy-két örvendetesb jelenetet közlök.— Azon honpolgárok közül, 
kik, mint az áradó folyam szilaj hullámain az életmentő sajka, tágabb kebellel sietnek 
segíteni a’ haza szükségein ’s a’ szenvedő nyomorán: most csak Z i c h y  B ó d o g  
grófot említem. És mért csak öt, kérded ? Tudd t e h á t , szeretett Leonám, hogy a’ 
nemes gróf és lelkes neje volt az ,  ki kedves G e g ö n k n e k  (hogy szavaival éljek): 
„Ararátja lett élte sajkájának annyi hányattatása után.“  Ha nem elég érthetők e’ 
soraim, talán előbbi levelemben föllelheted a’ magyarázó ujmutatást hozzájok. —  Nem 
roszul hasonlító egy iró a’ nőket a’ napraforgóhoz, kik kedyencz tárgyukhoz mindig 
vissza szoktak térni.

Színészetünk a’ színházzá alakított városi redoutte-teremben telepedett le. — 
Szinészeink egyébiránt, kik közt csak a’ geniust nem lelhetni fö l ,  nem olly nagy kö
zönség előtt játszanak, mint rem éltük; és csalódtam , szeretett Leonám, midőn azt 
hivém, hogy a ’ divatezikké válandó magyar színészet iránti pártfogás a’ szomszéd 
színház felett túlnyomó leen d : mert midőn Pokorny bohóságait tömött színház tapsolja 
meg: akkor mi kevesen látogatjuk csak színházunkat — kötelességérzetből! De majd 
feledém, hogy szintermünkben bohóság nem űzi harlequin-játékait, hogy Tháliánk 
(meglehet, rósz számolással) nem köríti homlokát bengáliai fénynyel, ’s pórias czaf-
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rangba nem öltözik ? ! liosz számolással, mondám, mert a’ művészet jelen aerájábau 
medvetáncz meg osörgö sipka az, mi közönséget csödit. És hiszed—e, szeretett barát
nőm! hogy csak a1 g u t m ü t h i g  német viszi el utolsó fi llérét, hogy az uj classica-
iskola — Told et Compg. — irta szüleményeinél örömre riadhasson? oh nem ! -------
De minek e’ kitörés !? hisz soraimat úgyis kevesen, vagy kivüled tán senki sem ol- 
vasandja, és szavam el fog hangzani, mint temetőben a’ sóhaj, melly viharos éjen 
merült fel a’ dúlt kebelből?! — Jól tudom, kedves Leonám , hogy mi e’ közönség 
ízlésén nem javíthatunk. A’ kór rég i ,  ’s ha szabad mondanom, rendszerileg oltatott 
az be azon népbe, mellynek müvészetrőli fogalma vajmi ferde,’s mellynek Shakspeareje 
— N e s t r o y ,  és — a’ W a s  t i  halhatlan í ró ja !— Olvastam valahol, hogy Lanner és 
Strauss, a’ kedélyeket nyugalomba és gondolatnélküliségbe (Gedankenlosigkeit) szen- 
deritö nyirettyűjével, két politikai nagy ember . . . .  Szabadjon nekem a’ német újabb 
drámairodalom két Shakspearejéröl is ezt mondani; mert midőn az ember nevet — 
roszat bizony nem cselekszik. De e lé g . . . .

Azonban, midőn az élv és müfogalom illy jeleire akadunk kedélyes atyánkfiái 
között: nem lehet nem örülnünk szinközönségünk Ízlésének nemesbülésén. Mert csak 
ennek tulajdoníthatom, hogy az egy időtől f e l g o m b á z ó * )  uj darabok közül több 
megbukik. Legközelebb egy fiatal költőnk színmüved érte még születésénél a’ halan
dók közsorsa. Illy csalódások szükségesek, hogy kiábránduljunk, hogy öntudatra 
juthassunk az iránt, miképen síikért nem minden pályán arathatni.

T r o u i l l e t  franczia társasága megérkezett. Előadásait a’ redoutte-teremben 
f. hó 21-dikén esti 9 órakor Duveyrier „faute de s 'entendre,“  és Clairville ,,les 
petites miséres de la vie humaine“  egy felvonásos darabjaival kezdé meg. Te, kedves 
Leonám, ki olly engedékeny vagy minden gyarlóság iránt, örülni fogsz, hogy a’ ko
moly homloku honatyák ekként mulatnak, és fökép örülni azon, hogy színészeink a' 
kis társaság egykét jelesb tagjaitól, ha bennök jó akarat van ,  tanulhatnak. — Erről 
bővebben tán máskor Írandók.

Hajóhidunkat valahára berakták. És bár szép ligetünkben még egy madár sem 
hallatja kedves dalát; bár fáin az ág levélfosztott, mégis fölkeressük benne kedves 
helyeinket ’s a’ múlt emlékein merengve sétálunk — még rendezetlen — utain. — 
A’ szép világ azonban derültebb napokon a’ Dunapartot és sétatért népesíti ,’s gyakran 
találkozunk itt azon testvérpárral, kikre kegyelettel tekint az ember, mert ők — 
magyarnők ; és mint szemökben jóság: úgy leikökben honszerelem honol. Oh, hogy 
a’ magyarnak mégis örülni kell, ha e' hon leányai magyarok! Mikor nem leend érdem 
beszélni a’ haza nyelvét? azon hazáét, melly áldásival árasztja el gyermekeit, melly
nek olly dicső múltja volt,  és mellynek — tán — olly szép jövője v an? Mikor szűnik 
meg az á to k ? — Yoléd kebele mindig elborul, szeretett Leonám, valahányszor magyart 
nem magyarul hall beszélni; mert akaratlanul is a’ gondolat fogamszik meg fejében : 
hogy az illy magyar leikéhez nem forrt a’haza szeretete, hogy nyelvét, úgy mint kel
lene, mint a’ Iegmüveletlenebb nép is ,  nem szereti; hogy nem büszkesége e’ nemzet 
tagjának lenni; hogy ö e’ honban idegen, és más hazának mégsem gyermeke! — 
Mennyivel inkább elborul pedig a’ kebel, ha lelkűnkben e ’ gondolatnak ott kell fo- 
gamzania, hol, mint mondani szoktuk ,a’ honpolgár honszerelme viraszt; ha a’ tanács
kozási termekben, a’ törvényhozás templomában, csendül meg fülünkben az idegen 
nyelv ? !  Oh, ez mondhatlanul fáj az én szivemnek. — Legjelesb hazánkfiai egyikének 
ajkain a’ szó elfagyott, esze — mint mondá — megállóit a’ gondolatnál, hogy a’ 
magyar országgyűlésen a’ magyar nyelvről kelljen tanácskozni. Az én eszem pedig 
megáll a’ gondolatnál: mint lehessen mára’jövö pillanatban nem magyarul beszélni?!...

*) Bocsásd meg e’ kifejezést, a’ „ Ho n d e r ű ' *  salonias leveleiből csúszott toliamba.
V.
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Az if jú, szép és kedves F e s t e t i c s  R ó z a  grófnő boldogságának tiszta egére 
fellegek borultak, férje A l r n á s y  M ó r i c z  gr. ö exllja lábtörése miatt. A' gróf 
felgyógyulásához azonban naponkint nö a’ remény, mint szép neje kebelében az öröm, 
kinek mind ez örömében, mind fájdalmában őszintén osztozik hű Y o l é d .

KEDVES RÓZÁM!

Ha igaz, hogy az ember képes szellemi közlekedésre, ’s hogy a’ szerető lelkek 
föllelik egymásta’távolban is: ügyén gyakran tünheték fel álmaidban ;mert, hiszem,hogy 
szeretsz,’s mert én is gyakran, igen gyakran gondolék reád sóvár kebellel. Legközelebb 
múlt napjainkban gyöngélkedésem és — ollykor igen is aggasztó — viszonyaim nem enge
dők, hogy értesitnélek némelly élveinkről, a’ társalgás és hangászat köréből.Az elsőre 
nézve csak a’ szeretetre méltó T a h y n é  estélyét említem, mellyben vidám eszmecsere 
különféle tárgyak fe le tt ,  különösen pedig a’ házinö kellemes személyessége az ez 
alkalommal csak igen csekély számú vendégeket közel éjfélig együtt tárták. A’ komoly 
és vigszeszélyü hangversenyek egész sorát, ’s közte szinte a’ — gyéren látogatott — 
W e i m e l k a  karmesterét i s ,  nem említem : de nem lehet mellőznöm egy zenészeti 
estélyt, mellyben a’ család ihletett ifjabb tagjai, és az ügyességéről szerte híres B a 1- 
d i e r i  kisasszony ’s több műkedvelők zongorajátékát hallhatni alkalmunk vala. Való
ban B** asszonyság néhány kedves, élvezetdűs órát szerze vendégeinek, ’s kellemes 
meglepetést kedvelt férjének is névünnepe elöestélyén; mert a’ legvarázslóbb kötelék 
’s legjutalmazóbb érzelem szülőknek, midőn a’ gyermeki vonzalom és igénytelen sze
rénység mellett az olly szépen kifejtett tehetségeknek lehetni tanúja , mint itt történt. 
Ez estély alatt sokszor gondolék reád, kedves Rózám,’s azon gyönge gúnymosolyodra, 
melly szép ajkaidra felvonult, midőn mondám, hogy a’ zene a’ lélekben bút idéz fel, 
de melly nem fájdalom, hanem sóvárgás, melly túlhat az ember gondolatán., életén.

A’ vásár sok uj selyem- és lennel vegyes pamulszövetet hozott, mind az évszak 
kivánata szer in t; de mindezek sétára , felöltöny né lkül, híves napjainkban mindeddig 
alkalmasak. Nevei a’ kelméknek ép olly különfélék, mint színeik, mellyek a’ selyem- 
szöveteknél pompásak. Szeretnélek elvezetni Me m i a u e  r gazdag raktárába, hol a’ 
színek szép vegyületét ’s játékát — melly minden fordításnál változik — csodálhatnád. 
A’ koczkásak valóban kitűnő szépségüek, de mások talán szinte azt a’ csíkosokról 
mondanák: az elsők azonban keresettebbek. — A’ kalapok alakja majdnem a’ tavali, 
's csak alig észrevehetőig  kisebbedtek; színeik: fejér, a z ú r - é s  rózsaszín. K l a u s  
divatárusnénál mindig a’ legújabb Ízlés szerintiek találhatók. A’ bárson-echarpe-okat, 
mantillákat ’stb. az enyhébb napok még kedveltebbekké teszik. Még most is többnyire 
köpenyekbe vagyunk burkolva, mintha jótékony melegöktöl megválni nem tudnánk. 
Mit nem adnánk, édes Rózám, olly védő, melegítő lemezért, melly bennünket a‘ nehez
telés jéghideg pillanatai, és a 'szeretetlenség's irigység fagyasztó Ítéletei ellen megóvna!? 
De illy megbecsülhetlen öltönyt a’ pesti vásáron nem árulának,’s az sehol sem kapható. 
Miért agyarkodik titkosan a’ kebel, miért vágy boszúsau leszólni olly dolgokat, mely- 
lyekre gondolni sem kellene? miért a’ titkon forralt boszú botlásokért , mellyek olly 
gyakoriak az em bereknél!? .  . . .Vigasztalásunkra azonban vannak szivek, mellyeknek 
a ’ jóság már természetűkké vált, mint nálad, kedves Rózám. Kérlek, zárd abba

S a r o l t á d a t .















SZERELEM ÉS NŐI ERÉNY.

SZABÓ RICHARD TÚL.
(Vége.)

VI.

Romlaki Gusztáv a’ megyei székvárosba érkezett. A’ teendők közt első köte
lességének ismerte, az ékszer megtalálását a’ megyei alispánnak bejelenteni. 
Épen midőn ahhoz vala indulandó, lépett szobájába Cselfai.

Romlaki és Cselfai rokonok voltak : de csak eddig is terjedt minden vi
szony, mi által egymáshoz fűződtek. Gusztáv tudta ugyan, hogy Cselfaiban, 
ha nem is nyilt ellenséget, de barátot sem tekinthet: mégis mindég megelőző 
nyájassággal volt iránta, ezáltal akarván öt magához édesgetni; de minden 
engesztelödésre fölhívó érzelmeinek elpazarlásával sem volt képes azt kibé
kíteni, melly visszautasittatásának, és mindég jobban fejlődő engesztelhetetlen
ségnek természetes következménye részéről még ekkor sem elidegeniilés, ha
nem csak visszavonulás volt.

Mind e’ mellett ők többször találkoztak, hol Báródinál, hol más körökben, 
néha — ha Cselfainak érdekei igényelték — még Gusztáv lakásán is : de min
den bizodalmasb közelítés nélkül, mint össze nem hangzó lelkek szoktak, ha 
csak Cselfai nem mutatott rokonabb közeledést, mit Romlaki mindenkor bizo
nyosan viszonzott.

És ezért épen nem ütközött meg Gusztáv, hogy Cselfai öt fölkereste. Az 
üdvözlet hangja szorult kebelből merült föl; de látván Cselfainak olly ritkán

23



34G

tanúsított nyájas megelőzését, Gusztáv keble szívesebb hangulatra olvadt, és 
elmenetelét elhalasztotta.

Cselfai nagybátyja mikénti léteiének megtudhatását adta látogatása okául, 
’s azon részvétet tanúsító kifejezések, mellyekkel ezt tévé, ’s Gusztáv iránti 
magaviseleté, elfelejtették mindazon igazságtalanságokat, mellyeket Gusztáv 
tőle eltűrt.

A’ Cselfai által olly ügyesen előidézett barátságos beszéd folytában Gusz
táv esetlegesen kérdező: nem hallott-e valami elvesztett ékszerről valamit? 
mire Cselfai tagadólag válaszolt.

Romlaki jószivüleg elbeszélő a’ karperecz esetét, sőt még ki nem ürített 
utazó bőröndjéből elővett egy kisded szekrénykét, mit fölnyitva, az ékszert 
meg is mutatta.

,Gyönyörű ékszer; — monda Cselfai — mit gondolsz, Gusztáv, mennyit 
érhet?4

„Megvallom, erre magam is kiváncsi voltam; — felelt Gusztáv — Pesten 
létemben egy aranyműves tízezer pengő forintra becsülte.44

,Lehetetlen P kiáltott föl Cselfai álmélkodva.
,,A’ kövek nagysága elhiteti ezt velem,44 viszonzá Gusztáv és íróasztala 

fiókjába tévé.
E’ közben a’ vacsora ideje elközelgetvén, az elkészülő Cselfait Gusztáv 

marasztalta.
Cselfainak ármányteljes agyán egy gondolat czikázott végig.
,Szives meghívásodat csak úgy fogadhatom el, — mondá hirtelen Cselfai 

— ha addig, mig egy bizonyos helyen, hová már eligérkeztem, kimenthetem 
magamat, várakozol. Egy rövid fertály múlva itt leszek;4 ’s ezzel kalapját meg
ragadva elsietett.

ígérete szerént Cselfai visszaérkezett, ’s a’ vacsorához ültek.
Cselfai olly lekötelezöleg, olly őszintének mutatott jósággal tudta mindég 

tovább fűzni a’ beszéd fonalát, hogy Gusztáv szive jóságában hajlandó volt e’ 
perczben fátyolt borítani mindazon sérelmekre, mellyeket Cselfaitól szen
vedett.

Annyira el voltak merülve, hogy a’ gyertyának hamvát is elfelejtették 
venni. E’ műtétéit Cselfai tette meg, ’s szándékosan, esetlegesen történt-e? 
de a’ gyertya elaludt ’s sötétben maradtak.

Mig Romlaki fölkelt, legénye után kiáltandó, addig Csclfai hirtelen elő
vett zsebéből egy összetekert papirost, mit fölbontott’s tartalmát Romlaki tölt 
poharába tirité.

„Lásd, édes Károlyom, — mondá jószivüleg Gusztáv, miután ismét égett 
a’ gyertya — illy barátságosan többször lehetnénk együtt, ’s mi szép lenne, ha 
mi rokonok melegebb indulattal viseltetnénk egymás iránt!44

,Elismerem, — felelt Cselfai, megindulást színlelve — hogy e’ részben én 
vagyok a’ hibás: de fiatalabb éveim meggondolatlanságát inasam is már át
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kezdem látni. Öcsém, Gusztáv! nyújtsad jobbodat, ’s e’ pillanat legyen az en- 
geszlelödés percze!‘

Gusztáv benső megindulással nyújtotta jobbját.
„Megvallom, — mondá Gusztáv — ellenedi nehezteléssel tértem vissza 

»Pestről, mert ismét elárultál; de e’ pillanatért mindent elfelejtek.“
,A’ kibékülés poharát köszöntőm reád, édes öcsém, — mondá Cselfai — és 

a’ mint egy cseppig kiürítem ez italt, úgy enyészszék el közülünk minden 
idegenség.c

„ügy legyen!“ mondá Gusztáv, poharát körömig ürítve.
így beszélgettek még sokáig, mialatt fölkeltek a’ vacsorától és pipára 

gyújtottak. — Gusztáv pongyolán veté magát kerevetére, és a’ szeszélyesen 
beszélő Cselfaira hallgatott.

Minél jobban iizlék a’ perczek egymást, Gusztáv annál szótlanabb lett. 
Szemeit nehezülni érezte, — végre mély álomba szenderült.

• Cselfai most lassan Gusztáv Íróasztalához sompolyodott. A’ szekrény
ből kivette az ékszert; ezt gondosan zsebébe rejté; az üres szekrénykét 
pedig azon módon a’ fiókba visszatette. Ezután egész kényelemmel tá
vozott.

Ármányának e’ kedvező sikeriilése tervében mindent megváltoztatott. 
Arra, hogy az ékszert kezei közé keríthesse, számolni nem is mert. Most egy
szerre annyi pénzt csinálhatott magának, mennyit legmerészebb álmaiban sem 
reménylett. Rögtön határozattá vált benne a’ szándék, ezt kezei közül ki nem 
bocsájtani ’s önhasznára fordítani.

Romlaki következő reggel fölébredt. Nem tudta magának megmagyarázni 
azon mély clszenderiilést, azon még most is tartó elgyengülést, melly az 
este meglepte. A’ múlt estének emléke, mint ködbe burkolt kép, homály
ban állott előtte. Később mindezt az utazás alatt kiállott hideg befolyásának 
tulajdonitá.

A’ délelőtti órák egyikében Arányi — ugyanaz, ki Kölcsey ünnepét in- 
ditványozá — meglátogatván, a’ távolléte alatt történt újságok között azt is 
emlité, hogy az alispánnál adott tánezmulatságkor gróf Varannói sógornője, 
Róza grófné, karpereczét elvesztette, mi mindeddig még elő nem került.

Romlakit édes meglépés élesztette föl elgyengüléséből. Csendes, szokott 
komolysága derült kedélylyé változott a’ feletti örömében, hogy azon hölgyek 
egyikének tehet némi szolgálatot, kiknek emlékét az első pillanattól kezdve 
szivébe zárta.

A’gróf lakása távolabb esvén, csak másnapra halasztotta az odamenetelt; 
azonban az útra már ma elkészült, és a’ föl nem nyitott szekrénykét úti bő
röndjébe zárta.

32*
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VII.

Cselfai fölfedezése után a’ Varannói-családban Romlaki iránt kétfelé 
ágazott a’ vélemény. Az egyiket a’ gróf képviselte, ki, minél több idő múlt el, 
Cselfai szavainak annál több hitelt adott, és Romlaki jellemében kétségeskedni 
kezdett; mert ha csakugyan megtalálta az ékszert, mit Cselfai szavai után 
Gusztávnak olly rögtöni eltűnéséből következtetett, — ’s szándéka tiszta: úgy 
vagy értesítette volna öt írásban, vagy már vissza is hozta volna ; miután pedig 
sem egyiket, sem másikat nem teljesítette, mindenesetre gyanús.

A’ másik vélemény a’ szív titkai közé tartozott. Ennek képviselője han
gokra nem nyitá meg ajkait: csak csendben ’s némán mondá ki a’ kebelnek 
részrehajló bírói széke előtt Romlaki részére kedvezöleg az Ítéletet. Olly fér
fiú, olly arcz, olly szemek, és mindenek fölött olly érzés, minőt Kölcsey ünne
pélyének szónoka olly egyszerűen, de szépen, olly szívig ható melegen árult 
el, nem lehet olly rósz, olly alacsony jellem. Vagy nem találta meg az ék
szert, vagy ha megtalálta, elhozza, és barna nem, holnap; elhozza hetek, 
hónapok múlva; de elhozza, és nem lehet, hogy a’ szívnek egy illy hangos 
sejtése a’csalódásnak keserű érzésével végződjék. De, mint mondám, e’ véle
mény a’ szív titkai közé tartozott ; és most még azt sem szabad megmonda
nom : a’ hölgyek mellyike engedett szivében illy sejtésnek helyet.

A’ vélemény tehát különböző, de a’ meglepetés közös volt, midőn az együtt
ülő család Romlakit belépni látta.

A’ gróf, ámbár e’ pillanatban minden kétsége eloszolhatott volna, azok 
után, miket Cselfaitól hallott, Gusztávot némi elfogultsággal fogadta, ki udva
riasan csókolá meg a’ grófnők kezeit.

Minden arcz földerült, midőn Romlaki rövid bevezetés után elmondá, hogy 
a’ karpereczet ö találta meg, ’s jelenleg átadni szándékozik. Azon hölgy
nek arczát pedig diadalmas érzet pirosította meg, kit szivsejtése meg 
nem csalt.

Rövid enyelgés után Gusztáv szobájába ment, hol bőröndjéből kivette a’ 
szekrénykét, mellyel a’ grófi családhoz visszatért.

,Hogy lássák méltóságtok, — mondá Gusztáv — milly gondosan őriztem 
az ismeretlen szép ékszerét, mindég e’ szekrénykében tartottam zárva/ Ezzel 
fölnyitá azt — és a’ szekrény kezeiből a’ földre hullott.

Minden szem az elhalaványuló Gusztávra tapadt, kinek ereiben megállóit 
a’ vér, és idegeit dermesztő érzés feszitette meg.

„Mi lelte önt? — kérdé Irma grófnő, aggályosán tekintve Gusztávnak meg
változott külsejére — üljön le e’ székre.“

,Az ékszert itt tartottam zárva,— felelt Romlaki akadozva — még teg
napelőtt kezeimben volt; azóta hozzá sem nyúltam, ’s ime most hiányzik/

Talán nem jól emlékezel, — mondá a’ gróf hidegen, — más helyre 
rejtetted ’s honn felejted?“1
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,A’ tegnapi napra nem emlékezem jobban, mint erre ;4 válaszolt 
Romlaki.

,„Ez mindenesetre furcsa dolog; — folytatta a’ gróf hasonló hidegség
gel — talán valaki ellopta?444

,Legény emen kívül senki nem volt szobámban.4
Romlaki legénye fölkeresésére indult : ezt kikérdezte ; a’ kocsit, magával 

hozott ruháit ismételve keresztül nézte, — de az ékszer hiányzott.
,„Lehet, hogy bántó az, mit kérdeni akarok, — kezdé a’ gróf, midőn 

Rondaki visszatért — de nyílt szivünek kell lennem. Önvallomásod után ta- 
gadhatlan, hogy az ékszert te találtad meg; kérdelek most nyíltan: ezen 
előbbi jelenet álfogás-e vagy való? Felelj becsületes emberhez illő őszin
teséggel.444

Romlakinak halvány arczára az önbecsérzetnek méltóságos kifejezése 
vonult; egy lealázó tekintetet vetett a’ grófra; szólani akart, de fölháboro- 
dása nem engedé.

„ ,Te hallgatsz, — folytató a’ g ró f— és nincs érdekedben az ellenedi 
gyanút eloszlatni?4“

,Ez sok! — kiáltott föl Gusztáv érzékenyen. — Minek néz tehát engem 
a’ gróf? Vagy mikor adtam arra okot, hogy valakinek ellenem gyanúja le
hessen? Ha e’ jelen pillanat kedélyemet annyira meg nem zavarná, máskép 
felelnék: de igy keserűségem elnémít.4

„Csendesüljön; — lépett a’ grófnő a’ férfiak közé, ’s bár nyugodtnak 
látszott, de hangja megindulást árult el — a' gróf önt sérteni nem akarta. 
Meglehet, hogy az ékszert honnfelejtő; ajánlanám tehát, hogy a’bizonyos meg- 
tudása végett haza menjen, ’s ha ott sem találja azt, intézze el akkor a’ tovább 
teendőket.“

Romlaki rögtön elutazott Varannóról. Haza érkeztekor mindent ismé
telve kikutatott: de süker nélkül. Az első, mit tenni tudott, legényének elfo- 
gatása volt.

A’ dolognak miként leendő kiegyenlítése fölötti aggodalommal ment visz- 
sza Varannóra. Olly nagy becsű ékszer kárpótlására elégtelennek érezte ma
gát; nagybátyja nagylelkűségére nem számolhatott; a’ grófnak szavaiból kö
vetkeztetett gyanú érzékenyen sújtotta, és mindez keblére nyomasztó teher
ként nehezült.

Romlaki leverten lépett a’ grófi család körébe. Arczán és egész lényén 
mély bánat ’s aggodalom ömle el, millyet ravasz s z í v  az arczra fölhazudni 
nem tud.

,Hasztalan jártam — kezdé Romlaki komoly hangon. — Nincs tehetsé
gemben ez eset miatti zavaromat kifejezni. »Isten látja lelkemet, a’ legszentebb 
őszinteséggel mondom, önvétkem nélkül jutottam e’ kellemetlen helyzetbe. 
Tudom, hogy kárpótlásra köteleztetera;de miért szégyeljem szegénységemet? 
— egyszerre eleget nem lehetek. Mostani állásom is kegyelemtől függ; le aka
rok azonban erről mondani; meg akarom minden idegeimet feszíteni; a" leg-
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nagyobb nélkülözéseket akarom eltűrni mindaddig, mig méltóságtoknak 
kárpótlást nem nyújthatok. És ez szolgáljon a’grófnak múltkor tett kérdésére 
feleletül/

„Tévedések az életben elkerülhetetlenek — felelt a’ gróf, áthatva Rom
laki szavaitól. — Ne vedd múltkori kérdésemet sértésnek; őszinteséggel 
fogom magamat igazolni. Gyermekéveim óta nem láttalak; életed előttem 
ismeretlen. Egy idegen jön hozzám, ez értesít, hogy az ékszert te találtad 
meg; de figyelmeztet is , hogy mondjak le arról, m értté pazarló, kártyás, 
rendetlen életit vagy. Mondd meg, fogsz-e még vádolni elhirtelenkedéssel ?“

,És ki volt azon becsületemben gázoló gálád?‘ kérdé Romlaki föl
indultán.

„Föl nem fedezhetem,“ válaszolt a’ gróf.
,Ez több, mint eltűrni képes vagyok, — felelt Gusztáv hévvel — becsü

letemet büntetlenül senki tőlem el ne orozza/
,„Csillapuljon; — szólalt föl Irma grófnő halkan— mi önben nem kétel

kedtünk.“
,Ha csak kevés érdeket akarsz irántam tanúsítani, — mondá Gusztáv — 

fedezd föl a’ rágalmazót. Ki tudja, nem vezet-e valami fölvilágositásra?4
„Igazad van; de becsületemet kötöttem le ,“  felelt a’ gróf ingadozva.
,Recsület más becsületének megsemmisítésére le nem köthető/ viszonzá 

Romlaki.
„Legyőztél — felelt a’ gróf. — Vádlód Cselfai Károly.“
Romlaki homlokára csapott. Agyából egy hirtelen ébredő gondolat meg- 

lepőleg surrant föl, mi legbensöbhjét háborítva fölzaklatá.
,Fogass, Gábor! — kiáltott Gusztáv — ’s kövess, mig késő nem lesz/
A’ gróf és Romlaki együttmentek a’ székvárosba. Siettek Cselfait föl

keresni, de bérlett lakán azon hírt vették, hogy egy pár nap előtt eltávozott, 
’s mint hiszik, hosszabb időre , mert csekély bútorait egy zsidónak eladá, ’s 
Pest felé indult.

Innét az alispánhoz mentek, a’ dolgot följelenteni, kitől annyit értettek, 
hogy Cselfai számára egy Lengyelországba szóló úti levelet szolgáltatott ki : 
a’ köröztetésre nézve azonban a’ szükségeseket megtette. Kétségtelen volt 
most már, hogy az ékszert senki más el nem lopta.

Romlaki legényét szabadon bocsátatván, minthogy gyanúja volt, hogy 
Cselfai Pesten fogja áruba bocsájtani az ékszert, rögtön Pestre utazott, a’gróf
tól azon ígérettel távozván, hogy az ügy elintézése végett rövid idő múlva visz- 
szatérend.

‘ VIII.

Az érzés uralma határtalan. Ki az, ki önkényi hatalommal a’ szívben fa
kadó érzelem bimbóit virulatra ébreszteni, vagy annak már kizöldelt leveleit 
letépve, a’ kebel sírjába visszatemetni képes? Fölébred az érzés szabadon,
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fölébred, ha szivünkbe akarnék is leszorítani, mert ez szellemi, anyagi kény- 
uraságot nem ismerő: és nem tudom a’ szívnek e’ szabadságában áldását, 
vagy átkát tekintheti-e az ember? mert gyakran kéjbe ringató élvezettel egekbe 
ragad, gyakran szivet szaggató kínok árjába taszít.

Midőn Irma grófnő először megpillantó Romlakit, mintha varázsihletés 
lengett volna szivén keresztül. A’ szónoklat hatalma által megilletett szivhur- 
jai lassan suhogó hangokat rezegtek le; keblét fölolvadva érezé, és csöndes 
elmenilésében a’ szónoknak lelkesedést sugárzó arczán végig tekintve érezte, 
hogy annak képe bűverővel nyomódik fölindult belsejébe.

Viharzó zivatart szélcsönd követ, de pusztításainak nyoma megmarad, és 
sok virág, ha életét nem veszté is, letört ágait gyászolja. A’ csöndesebben 
verő s z í v  Irma grófnőnél is előidézte későbben a’ fölindult kebelnek csilla- 
pulását; nyugod'abb kebellel időzött Kölcsey ünnepe emlékénél, de hatását 
mégsem irthatá ki. A’ fejlődhető érzet jövendőjére ő nem gondolt, higgadó 
kedélye elámítottá azzal, hogy érzete nem égető, nem epesztö, sem csiig- 
gedést sem reményt nem okozó. Képzelete Romlakit férfiúi remeknek alkotta, 
és fölnyilt előtte keble; a’ részrehajló s z í v  okoskodása a’ tiszteletteljes be- 
csiilésnek meleg vonzalmánál többet nem láttatott, és veszélytelennek hitte,ha 
szivében Romlakinak helyet szentel.

Innét magyarázható, hogy Cselfai rágalmainak miért vonakodott hitelt 
adni; és mennyire édesen esett szivének, hogy nem csalatkozott azon férfiú
ban, ki iránt szivében érdeket érzett, képzelheti az, ki hasonló csalódás ke
serűjét nem ízlelte.

És minél többször látta Romlakit, annál mélyebben nyomult ennek képe 
szivébe; fölvillant ugyan néha agyában, hogy az, mire Romlaki iránt hévül, 
nyugalmára nézve egykor talán még üdvtelenné is válhatnék: de ki elég erős 
kéjre hevítő érzeteit, még ha iidvzavarók is, önkezeivel azonnal szivéből ki
tépni? és egy gyöngéd női szív fölött fogjuk-e a’ kárhozat Ítélő pálczáját 
széttörni, ha az soha nem érzett kéjbe ringató indulatát azonnal meg nem sem
misítette? Irma grófnő szive pillanatokra fölheviilhetett, de a’ szív legédesb 
érzetének koránya csak azóta piroslott előtte, mióta Romlakit látta; csak az
óta sejtette, hogy van magasztosb, kéjdűsabb, elragadóbb érzeménv is, mint 
minőt eddig ismert, hogy vannak az ö élte virágainál szebbek, minők eddigi 
élte pályáján még nem virultak.

És nem volt szivének titka, csak ez egyetlen egy : ezt pedig szentül 
őrizte. Ugyanazon kebel, hol fölvirágoztak érzelmei, volt ezeknek sírja is: 
ez elzárt magányban tenyésztek egyszerűen, látatlanul, hová istenen kívül 
senki nem pillanthatott, mit ö senki előtt egy világért föl nem nyitott volna- 
Talán sikerült volna neki indulatját, nem végkép megsemmisíteni, de legalább 
egy édes visszaemlékezésre lecsöndesiteni, ha Romlaki várakozáson túl olly 
gyorsan nem jön ismét Varannóra, hogy szinte hihetetlennek tetszett, miként 
térhetett olly rögtön vissza Pestről.

Ki azonban a’ vágyizgatott kebelnek sóvárgásait ismeri, az megma
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gyarázhatja magának Romlaki gyorsaságát, kit meleg érdek vezetett vissza 
Varaiméra.

Emlékeznek talán szép olvasénöim, hogy Romlaki szemei hosszan nyu
godtak egy helyen, midőn Kölcsey emlékbeszédét kelle kezdenie; hogy a’ 
virágzó külsejű Irma és Róza grófnők az alispáni tánczvigalomkor figyelmét 
lelánczolták; emlékezni fognak talán arra is, milly meglepő örömmel sietett 
Varannóra a’ talált ékszert átadandó. Mindez illetetlenül maradt szívből nem 
eredhetett, és kellett benne is ébredni valaminek, mi átheviilten futotta be 
idegeit, mi a’ szép grófnők iránti vonzalomra melegítette.

Szép volt mind a’két hölgy, szép, mint a’ teremtő gondolatja, minthajnal- 
támadatkor a’ fölnyilt virágkelyhekben gazdagon aranyló csöndes korány. És 
kinek szive nem dagad föl érzelemben, midőn a1 lágy szellőtől reszkettetett 
virágokon a’ harmat gyöngyeit fényleni, és az isten szép napját a’ láthatárra 
fölborulni látja? olly magasztos a’ szívben ekkor elömlö kéj, a’ szeretet árja 
zúdul meg bennünk, és világot ölelnénk olvadozó keblünkre.

Romlaki szivét is, midőn a’ hölgyeket meglátta, illy magasztos ihletség 
ragadta meg. Szivhurjai megvoltak illetve; ezeknek rezgése szunyadó érzel
meit fölébresztette, mellyeknek életben tartására elég volt azon párszori lá
tás is, melly alatt mindkettőnek alakját gondosabban vizsgálhatta.

Róza mondhatatlanul szép volt ugyan: de fiatal korából magyarázható 
elfogultsága, szemérmes magába vonulása nem tették öt annyira feltűnővé, 
mint az elevenebb ’s virágzása legszebb fokán álló nővérét. Innét Romlaki 
már az első pillanatban több hajlamot érzett a’kifejlődött szépségű Irma grófnő 
iránt, mit a’ többszöri találkozás annyira kifejlesztett, hogy növekedő sóvár
gással óhajtotta vissza mindenkor annak körét. Relsejét epesztö kínok lángja 
nem égette ugyan, sem érzelemvihar nem hullámzott szivében: de egy csön
des vágytól mentnek mégsem érezhető magát, mi érzéseinek Irma grófnő 
felé adott irányt, kinek elbájoló alakja szüntelen szemei előtt állott, és elő
ször érezte szivét a' melegebb vonzalomnak varázserejétől megilletödve.

De nemcsak az innét eredő sóvárgás űzte Romlakit Varannóra, hanem 
azon reménye fölötti körülmény, hogy az ékszer esetének körülményes elő
adása után nagybátyja, minden izetlenkedés kikerülése végett, az ékszer meg
térítésére szükséges öszveget nagylelkiileg megajánld.

Helyén lesz itt futólagosán megemlíteni, hogy Baródit az ügynek barát
ságos elintézésére még egy más érdek is vezette. Gusztáv ugyanis a’ grófi 
család felöl melegebben nyilatkozott; e’családot az öreg ismertess bár Gusz
táv szegény ifjú volt, de nem látszott előtte lehetetlennek, hogy kedvencze 
Rózát nőül kapja. Öcscsét a’ nélkül is már házasítani akarta, ’s megbocsátható 
neki, ha az iránti szeretetében gondolatjai egy keveset fellengzöek valának.

Midőn Gusztáv Varannóra ért, a’ gróf és grófnő épen kikocsiztak. Az ér
kezőt Róza fogadá el.

Róza grófnő külseje elfogultságot mutatott. Egyedül még Romlakival nem
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vpll; gyönyörű arczára a’zavarodás rózsalángot borított; de hidegséget eről
tetve, mutatott Gusztávnak helyet.

,Ha nagyságod arezának kifejezése belsőjének tüköré, — kezdé Romlaki 
a’ szembetűnő hidegen fogadott üdvözlete után — akkor sajnálnom kell, hogy 
kedvezőbb pillanatban nem érkeztem.4

„És mit mutat önnek ez arcz ? “  kérdé Róza barátságosb külsőt 
mutatva.

,Hogy jelenlétem alkalmatlan,4 felelt Romlaki.
„Csalatkozik ön; — mondá elevenebben — de meglepett, mert önt Pes

ten hittem, — mert önre épen nem gondoltam,44 leve hozzá hirtelen.
,És van-e olly boldog, kire nagyságod gondol?4 kérdezd Romlaki.
Róza szép arezának havára rózsapir ömle szét e’ kérdésnél; egy pilla

natig ingadozott: feleljen-e; ’s fénylő szemeit fölemelve, futólagosán Romla
kira tekintett.

„Boldognak tartaná ön azt, kire én gondolok?44 kérdező Róza egy kis 
szünet után.

,Boldogabbnak, mint nagyságodat akkor, ha van is ki reá gondol.4
„Mint érti ezt ön?44
,Csak úgy, hogy nincs ember, ki egy illy angyalt megérdemelne, és bol- 

dogitni képes lenne.4
Róza talán föl sem fogta e’ szavak értelmét, de sokáig hangzottak ezek 

szivében, mellyek által Romlaki akaratlanul gyújtott maga iránt érdeket.
„Hajói emlékezem, önPesten volt?44 kérdé Róza, a’beszédnek más irányt 

adni akarva.
,Nagyságod érdekében, — felelt Romlaki. — Mennyire sajnálom, hogy 

azon ékszert többé vissza nem adhatom.4
„Én nem kevésbé, mert édes anyám emléke. De hiszen ön nem hibás,44 

tévé hozzá jószivüleg.
,Mondja meg nagysád, — kérdezd Romlaki — képzelt-e engem olly alá

valónak, minőnek Cselfai jellemzett?4
„Rósz néven fogja-e venni, — kérdezd Róza sajátságos szivlánczoló 

őszinteségével — ha mint ismeretlen iránt ingadozó voltam? De most már nyu
godt lehet.44

,A’ tiszta lelkiismeretűnek fáj, ha csak egy pillanatig is kétkedik valaki 
becsületében;— felelt Romlaki melegen — de fájdalmasabb az, ha azok kétel
kednek benne, kiket tisztel, kiket szeret.4

Róza grófné különösen érezte magát. Szende arczvonalai bizonyos ér
deket árultak el Romlaki iránt, kire eddig nem is igen figyelt. Többször tekin
tett Gusztávnak életteljes arczára: azon elfogultság, mi Romlaki beléptekor el
lepte, enyészni kezdett, és bensöséggel figyelmezett annak minden szavára.

Elevenebbé alakuló társalgásukat a’ grófi pár haza érkezte szakitá meg. 
Romlaki arczán elégültség mutatkozott, hogy végre kiegyenlítheti kellemetlen 
ügyét, ’s e’ miatti belső öröme a’ szokottnál derüllebb kifejezést nyomott ké
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pere, mi arczérdekét nevelte. Irma grófnő futólagosán tekintett reá; szivr  
érzelme nem engedte, hogy hosszasban nyugtathassa rajta szemeit.

,Fölhívásodra, édes Gusztávom, — mondá válaszul a’ gróf Romlakinak, ki 
az ékszer árának meghatározását kívánta — csak annyit mondhatok, hogy 
semmi kárpótlást el nem fogadunk.1

„Hogyan? — kérdé Romlaki meglepetve. — Ezt el nem fogadhatom.“
,Határozatunk szilárd; — felelt a’ gróf — ha te csakugyan olly lennél, 

minőnek Cselfai festett, akkor, nem tagadom, szigorúbban léptein volna föl el
lened; de ez ügy közelebb érintkezésbe hozván egymással, irántad még Pesten 
is kérdezősködtem , de minden kapott tudósításaim részedre annyira kedvezők, 
hogy kárpótlásul barátságodat követeljük.1

„Mit én szivemnek egész melegével nyújtok, — felelt Romlaki — de 
ajánlatodat mégsem fogadhatom el.11

,Szándékunkat tudod. Cselfait a’ nélkül is nyomozzák, és ha előkerül, 
majd kérdőre vonjuk. Anyja kezemben lenne ugyan, de szegénynek elég ke
serűséget okozott a’ gyalázatos. — De egyébiránt is a’ Aeszteség Rózát ér
dekli; végezz vele,1 tévé hozzá enyelgve, és kiment.

„Nagyságod talán nem akar adóssává tenni?11 kérdé Rózát Romlaki.
,„Ez esetben igen! — válaszolt Róza szokatlan derülten — és hogy 

ne is kisérthesse meg az alóli fölmentetését, Irmának engedem önt által,111 
's kiosont.

Irmát Róza távozása keveset megzavarta, mert egyedüli találkozásra 
azzal, ki iránt szivét elfogultnak érezte, nem volt készülve: de egy pillanat 
alatt összeszedő magát, és meglepetését legkisebb jellel sem árulta el.

,Es tehernek tekintené ön, — kezdő Irma, fölfogva az előbbi beszéd fo
nalát — ha egy hölgy iránt le lenne kötelezve?1

„Lekötelezés mindenesetre teher, csakhogy ennek elviselése édes 
is lehet; — válaszolt Romlaki , szemeit a’ grófnőre függesztve — különösen 
akkor, ha szivem szerinti a’ hölgy, kinek lekötelezettje vagyok,11 tévé hozzá 
szünet múlva.

,Es e’ mostani esetet mellyik osztályba sorozná ön?1 kérdé a’ grófnő, az 
ujján tündöklő gyűrűt le- ’s fölhuzogatva.

„Ha szabad őszintének lennem, csak igen kevés hiányzik ahhoz, hogy 
Róza ö nagysága iránti lekötelezésemet egészen édes tehernek ne tartsam.11

,Ez más szavakkal annyi, — felelt a’ grófnő—hogy Róza nem szive sze- 
rénti. Ön igen udvariatlan, testvéremről ezt szemembe mondani! Mi kifogása 
lehet Róza ellen?1

„Róza grófnő a’ legszebb hölgyek egyike, kiket valaha láttam; — felelt 
Gusztáv fölmelegülő kebellel — de ismerek még tökéletesb szépséget.11

,Ön valóban kiváncsivá tesz ismerhetni csuda-báj alakját.1
„Tekintsen méltóságod a’ tükörbe — mondá Romlaki küzdés után — ’s 

látni fogja azt.11
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Irma grófnő elpirult ’s nem felelt. Mindketten éreztek, hogy sokkal bi- 
zodalmasb alakot kezde ölteni társalgásuk, mint azt kölcsönös helyzetük meg
engedne. Irma grófnő Romlaki nyilatkozatát felelet nélkül hagyá, 's ügyes 
fordulatot adva a’beszédnek, piruló arczczal hítta föl Romlakit a’gróf szobájába 
való menetelre.

Az együtllét idejét szokatlan elégedetten töltötték el. Romlaki a’ grófi 
család figyelmét maga iránt különösen lelánczolfa, minek következése az volt, 
hogy többszöri látogatásra hivatott meg, mit, hogy Romlaki teljesíteni is Ígért, 
szükségtelen mondanom. Kinek szivét ollynemii érdek tölti e l , az örömmel 
hódol illynemü meghívásnak.

IX.

Néhány hét múlt el ’s Romlaki a’nagybátyja javait kezelő tisztek száma
dásainak vizsgálatával lévén elfoglalva, szivohajlása szerént gyérebben jelen
hetett meg Yarannón, hol mindég kitűnő szívességgel fogadtatott, ’s honnét 
mindég olvadozóbb kebellel tért vissza.

Egy reggel legénye egy Pestről érkezett sebes posta által hozott levelet 
nyújtott neki állal. A’ levelet általfutá ’s elhalványult, mert nagybátyjának 
hirtelen haláláról értesité.

Rögtön Pestre utazott: de jó nagybátyját már halva sem láthatta, mert a 
távolabb eső messzeség miatt a’ temetés után egy nappal érkezett. Egy pár 
nappal későbben fölbontatván a’ végrendelet, minden javaiban, mint legna- 
gyobbrészint önszerzeményiben, Romlaki Gusztáv örökült.

Gusztáv e’ végrendelet által olly birtoknak lett tulajdonosává, melly 
öt a’ középszerűn gazdagok sorába emelte. A’ Pesten hátrahagyott vagyonra 
nézve — melly egyházból 's csekély tökéből állott — rendelkezvén, a’ jó
szágnak átvételére sietett.

Ismerősei örömmel üdvözlötték a’ vagyonos ifjút: és bár azelőtt is szí
vesen fogadtatott mindenfelé, de mióta közhírré lön, hogy a’ gazdagBaródinak 
örököse, különösen a’ leányos házaknál, igen kedves vendég volt.

Mihelyest ügyei engedték, Romlaki Varannóra is megtette látogatását, és 
beléptekor Rózának egy nagy becsű — az elveszetthez hasonló — karpere- 
czet nyújtott által. Róza grófnő vonakodott ugyan elfogadni, de miután ismé
telve kijelentette Romlaki, hogy semmi árért vissza nem viszi ’s többé nem a’ 
szegény ifjú nyújtja azt, kinek talán előbb azt ajándékul elengedték ’s akkor 
még reá szorulva volt, — hajlandó lett annak elfogadására, de csak azon föl
tétel alatt, ha ö is a’ gróf által adandó két paripát elfogadja.

Ezután gyakran megfordult Romlaki Varannón. Minden pillanat, mit a’ 
grófi család körében töltött, lángolóbb érdekre gyujlá Irma grófnő iránt, kiben 
naponként több és több mind szellemre, mind testre vonatkozó női tökélyt 
talált, és kit szívben lélekben forróan magához lánczolt. Az érzelgö szívnek 
néha-néha kiábrándulásra nyíló pillanataiban elijedt ugyan keblében sejtett
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indulat viharai fölött, és kárhozatra vezetőknek, kiirtandóknak Ítélte ezeket, 
de sokkal hangosabban zúgott belsejében azoknak föllazító zajgása, mintsem 
hogy az észnek intő szavát hallhatta volna. De hiszen elragadó az indulatár, 
’s kit megkap, magával sodor. A’ higgadt elmének nyugalmat ígérő legszebb 
virágait letöri, ’s kérlelhetlenül pusztít a’ fölzaklatott szívnek ábrándokba rin
gató virányain, egy jelen pillanatnyi kéj- vagy örömért az elborulható jöven
dőnek ezer bizonyos kínjait föláldozni késztet.

Ha talán Irma grófnő szivében olly hű viszhangra nem találtak volna Rom
laki érzelmei, hamarább ábrándult volna ki andalgásaiból: de a’ gyönge női 
szívben is megzendiilt a’ szerelemnek epesztö dala; szivhurjai meg valának 
illetve, és végig rezgett ezeken a’ hő rokonszenvnek kebelláziló zengése. 
Szive titkát egy hang sem árulta el ugyan: de Romlakit egy sejtés indulatjai
nak viszonzásával kecsegtette. •

Irma nő volt, de azoknak egyike, kiket nem a’földi életet üdvözítő meny- 
nyei érzet, nem a’ szivek összehangzásának egekbe ragadó ömlengései, nem 
szerelem tesznek azzá. Szülői akarat, egy kevés hiúság és rábeszélés tették 
öt gróf Varannói nejévé. Férjét tisztelte, bizonyos tekintetben szerette is; de 
szive soha föl nem lángolt iránta olly epesztö édes sajgásu érzelemre, minőt 
Romlaki az első pillanatban gerjesztett.

Irma grófnőnek természetétől elevenebb kedélye, néha meg egy kis paj
zánkodásra is kitörő szeszélyes magaviseleté, társalgási illedelmes fesztelen
sége sokat segítettek hatalmassá válni kezdő érzelme eltitkolásában, mert Rom
lakival is nyájasabb társalgását mindenki csak deriiltebb kedélyéből eredettnek, 
és a’ divatos világ fesztelenségének tekintette. Különösen pedig a’ gróf épen 
föl nem akadt, ha Romlakit másoknál jobban kitüntette is — mit ugyan nem 
te tt;— mert a’mellett, hogy a’gróf Romlakit mindég jobban kitűnő tulajdonai
ért igazán becsülte, még divatszerü férj is volt, kik nejeik iránt sokkal 
udvariasabbak, mintsem hogy olly csekélységek után, mint szivérzelem, les- 
kelődnek.

De ha e’ nő a’ napnak rang- és helyzetnyujtotta élvezetei után csöndes 
alvó kamrájába vonult, és ingerébresztö gyönyörű tagjait dagadt selyempárnái 
közé fullasztá, hol istenén és földobogó szive érzelmein kiviil senki jelen nem 
volt, hol majd elhalványuló, majd elpiruló arczárói senki sem fájdalmat sem 
örömet le nem olvashatott; ha érzéseinek szabad menetelét mi sem gátolá, — 
oh, akkor mennyire különbözött az éjjeli nő a’ nappalitól! Azon szív, melly 
nappal csöndesen látszott verni, most mint zugó ár hangos dobogásnak eredt. 
Azon szemekben, mellyekböl nappal megelégedés, életöröm sugárzott ki, 
illyenkor elérzékenyülést áruló könyük lopódzkodtak, fényes arezbörét be
gyöngyözök, és e’ könyük voltak az ár, mellyen keblét szorító kínjainak eny
hülést vásárlott. Selyem-pilláira álom nem nehezült; a’ sötétben egy.kép ra
gyogott ágya előtt, akkor sem távozó, ha arczát a’ párnákhoz szorilá. Az a’ 
nappali szeszélydús nő éjjel hideg gondolkozóvá vált, és arczán az örömnek
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de csak egy kis nyomát sem lehetett látni, mellynek mosolygó kifejezése ko
moly alakba öltözött.

De a’ fölzaklatott szívnek e’ hullámait nem egy pillanat, nem egy nap te
remtette elő: mert ritka szivet ragad meg egyszerre az indulatár; fokonként 
fejlődik ez, mint a’ kelyhéböl bontakozó rózsaszál, mig nagygyá, hatalmassá 
növekedik. Irma grófnő is, habár gondviharai között elaludt, minden reggel 
melegülöbb szívvel ébredt föl. Nappal ö ismét a’ derült, eleven, szeszélyes nő 
volt, és ki sem gyanította, hogy szivében annyi nyugtalan érzelmek za- 
jongtak.

így múlt el a’ hosszú tél. Romlaki munkaüres idejét a’grófi család köré
ben töltötte, és sokan, kik másoknak tetteit, viszonyait vizsgább szemekkel 
szeretik kisérni, ennek okát Gusztávnak Rózáhozi vonzalmában keresték: 
nem egészen alaptalanul, mert Romlaki, kivált többek körében, mindég na
gyobb figyelemmel látszatott lenni Róza, mint Yarannói grófnő iránt, minek 
következtében Romlakit Rózához melegebb érdekkel lánczoltnak lenni gya
nították.

Ha Romlaki Varannón volt, és egyedül, gyakran megtörtént, hogy a’gróf
nők fölszólitására nemzeti literaturánkat gazdagító jelesebb íróink közül egyik
nek vagy másiknak munkáit olvasta. Mindketten szívesen hallgatták, mert ol
vasása kellemes volt.

Egy este, a’ grófnak épen távollétében, Romlakit ismét fölszólították az 
olvasásra, mit ez örömmel teljesítve, lelkes Jósikánknak szívre lélekre ható 
Abafiát választó.

Az e’ mü által előidézett benyomás mindkettő kedélyében valami ki nem 
fejezhető borús jellemű hatást idézett elő. Mikola Margit és az angyal szelid- 
ségü Gizelának jelleme legbensöbbeiket átható. Mindketten mintegy villámként 
föl- ’s letűnő sejtéstől meglepve, az iró által olly magasztosan, mint megható- 
lag ábrázolt hölgyek szivszoritó érzelmeinek viszhangját vélték magukban 
hallani, és szokatlanul elkomorultak. Különösen midőn Romlaki a’ kis Gize
lának lázas ábrándjait — önmaga is áthatottan — a’ legmegindultabb hangon 
olvasó, Róza szivét egy metsző fájdalom rezgé át; sűrűén hulló könyük ön
tözték arcza liliomát, mig végre, fölzajló indulataitól elragadtatva, zokogásra 
fakadt, és a’ szobát elbagyá.

Romlaki létévé a’ könyvet; szemeit a’grófnőnek szép arczára függeszté; 
tekintetében érzelem lángolt. Irma öntudatlanul felejtette rajta gyönyörű sze
meit; keblét hullámzó érzelem emelte, és vér terült arczának hófejér bőre alatt 
el, midőn tekinteteik találkozónak.

A’ grófnő ülését elhagyd és ezer érzésben zajló kebellel lépett az ablak
hoz. Romlaki előtt nem volt sem múlt, sem jövendő, csak a’ jelen mámora 
uralkodott rajta, és égető vágytól űzetve követé a’ grófnőt.

Künn lobogó fényben reszkettek a’ csillagok: a’ hold rezgő sugaraival 
Irma elhalványuló arczát szellemesitette. Forró homlokát a’ hideg ablakhoz
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szorította. Romlaki e’ nőre tekintett, belső küzdelem égett arczán, és resz
ketve nyúlt a’ grófnő kezei után.

,Bocsánat, bocsánat! — kezdéRomlaki— az érzelem árjában férfiúi erőm 
elmerült, — én önt szeretem.4

Irma grófnő, mintegy álomból fölrázatva, fölemelte fejét, sugárzó szemeit 
az ifjúra veté, és nem felelt.

,Emeljen föl magához, — folytatá Romlaki szenvedélyesen — vagy ta
szítson le a’ megvetésnek kínzó örvényébe, mindegy; legyen áldás vagy átok 
ítélete, eltűröm: de önt szeretem.4

Irma grófnő kezeit a’ lángoló ifjúnak szorításai közül kiszabadította; és 
bár édes dalként zengtek füleibe a’ szavak, bár életiidv-reménye sugárzott ki 
azokból: de sebes gondolattal futotta által helyzetét. Keblét marczangoló küz
dés tépte; szólani akart, de nem tudta mit.

,Ön nem szól, — kezdé ismét Romlaki — és némaságában kárhozatot 
mond égő szivem érzéseire.4

,,Romlaki!— mondá a’ grófnő érzékenyen és gondolkozva — önnek nem 
lett volna szabad igy hozzám szólania: de megtörtént. E’ pillanatban szakí
totta szét együttlétiink rózsalánczát, és én örökre elvesztettem önt, kinek 
boldogságáért én nem élhetek, de kiért örömmel meghalnék. Eddig örömmel 
voltam öné, ’s önt örömmel sejtettem magaménak: de vallomása visszaadott 
önmagámnak.44

,De angyali nő !4 -----------
„Ne tovább, legkedvesebb barátom, — vágott közbe Irma — e’pillanatban 

nem tudnék úgyis önnel beszélni. Jöjön holnap, vagy bár mikor, csak most 
hagyjon el.44

Romlaki közelebb lépett a’ nőhöz: de az gyorsan távozottt azon ajtón, 
mellyen Róza előbb kiment ’s még nyitva állott. Romlaki pedig ellenkező 
irányban kereste föl szobáját.

X.

Róza grófnőt sírva találjuk szobájában. Az érzelembimbó megnyitó kely- 
hét szivében, és megöntözé azt könyüinek árjával. De mi fájdalom szoríthatta 
össze e’ gyermeknek szivét?

Romlaki gyakrabbi megjelenései előtt Róza keblében mosolygó béke vi
rult; a’ gyermekkornak örömein vagy fájdalmain kívül másnemű boldogító 
vagy keserítő érzést nem ismert; vágyakról, reményekről mit sem tudott: de 
mióta Romlakit többször látta, e’ csöndes szivet változás érte. Szendergő ér
zelmei, mintegy varázsihletésre, fölelevenültek, mellyek átjárták a’ szívnek 
eddig zajtalan terét, betöltve ezt a’ sovárgó, epedö vágynak lázas ábrándjai
val. Szive kéjben úszott, ha Romlaki körében lehetett: és olly tiszta, olly szűz, 
volt szerelme, hogy a’ reménynek színeivel jövendőt nem festett; hanem gyér-
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mekes odaengedéssel élvezte érzéseinek jelenét, mellyben annyi kéjt, annyi 
élvezetet talált.

Tapasztalatlansága, önérzelmeivcli bibelődése sokkal jobban elfoglalták, 
mintsem hogy Romlakinak testvéréhezi vonzalmát észrevette volna. Az ifjú
nak iránta kitüntetett szives társalgási modorában elég biztositó reményt 
képzelt,hogy attól viszontszerettetik; és habár az 5 lángoló heve több érzést 
tanúsító simulást óhajtóit, mint minőt Romlaki iránta kitüntetett, vigasztaló 
megnyugvást talált azon hiedelmében, hogy Romlaki más iránt még olly meleg 
Ridulattal sem viseltetik, mint ö iránta. És igy múltak el a’ Romlaki ismeret
ségétől kezdett napok. Az érzelem benne nagygyá fejlődött, mellyet többénem 
a’ fiatal szív ábrándjai, nem pillanatnyi fölhevülés, de a’ szívnek legmélyebb 
redői közé szorított határtalan indulat éltetett.

Vannak pillanatai az életnek, mellyekben szokatlanul elkomorul a’ s z í v ,  

és egy ismeretlen keserűség érzete vonul azon keresztül. Rózának illyen 
pillanata lehetett, midőn Romlaki a’ fönt említett olvasást tartotta. A’ lelkes 
írónak szavai ellágyitották; Gizela érzelmeinek az övéiveli öszhangzása, az 
e’ pillanatban először feltűnő kétség Romlaki viszonszerelmében, mindez te
herként nyomult kebelére és kényükben keresett enyhülést.

Ellágyulását eltitkolandó hagyta el Irma testvére szobáját, és a’ mellet
tiben akarta bevárni fölhullámzó érzelmeinek lecsillapulását, hogy az olvasás 
további hallgatására visszamehessen. Természetes, hogy igy a’ grófnő és Rom
laki fönebb leirt párbeszédének tanújává kellett lennie.

Irma, midőn Romlakit elhagyá, azon szobán ment keresztül, hol Róza a’ 
pamlagon kezecskéivel arczát eltakarva könyezett, ’s szoborrá dermedten ál
lott meg Róza előtt, ki nénjére fájdalmasan tekinte föl. Mindkettőnek szivét 
határtalan indulatvihar üldözte. Irmát legszentebb szivtitkának elárulása nem
csak zavarba ejtette, de keserű bánattal is eltöltötte; Rózát pedig szép álmaiból 
kínos valóra ébresztette az, hogy Romlakiban csalatkozott. JE’pillanat érzelem
virágait leforrózta.

Róza, mielőtt testvérével csak egy szót váltott volna, fölkelt és szobájá
ba távozott. Könyüinek csak itt engedett szabad menetelt. Mit érzett szegény^ 
csak az képzelheti, ki hasonló valóra ébredett. Kínban összeszorult szive; 
földagadt keble, mintha szétpattanni akart volna; ’s nem volt az a’ keserűség, 
nem az a’ fájdalom, mi szivét marczangolva keresztül nem járta volna. Első 
fájdalmának égető kínjai még nem csillapultak le, midőn szobaajtaja fölnyilt, 
és azon Irma félve, remegve lépett be ’s Róza mellé a’ pamlagra ült.

,Róza, kedves testvér! — kezdé Irma tompa hangon — az e’ pillanatban 
történtek szivemre nehezülnek. Tanúja valál szivem érzéseinek, mellyeket 
istenemen kívül senkivel tudatni nem akartam, de kilebbentek azok ajkimon, 
mert a’ pillanat hatalma elragadt. Örömtelen életeiébe tekintek; fájdalomnál 
egyebet nem várok: de megérdemlőin ezt, mert szivem nem olly tiszta többé, 
mint lennie kellene. Mindezt eltűröm, csak azt az egy vigasztalást hagyjad meg, 
hogy testvéri kebledbe van letéve szivemnek titka/
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„Sírom nem leszen némább, mint én,“ felelt Róza ünnepélyesen, nénjé- 
nek halvány arczára tekintve.

,Sírod? édes gyermek! miért használod e'szomorú szót? Ah, ha én még 
korodban lehetnék, más reményekkel tekintenék az élet elébe! Te könyeztél, 
kedves testvér; szivem titkát úgyis bírod, vigasztalj meg bánatomban bizal
maddal, ’s engedd tudnom sirásod okát.4

Róza felelet helyett egy sóhajt lebbentett ki ajkain, és nénjének keblére 
borult. Olly angyali volt e’ lény, hogy meleg szeretettel borult annak mellére, 
kit szivimádottja nálánál forróbban szeretett! Szive fájdalmain enyhíteni vélt, 
ha testvérét érzéseinek tanujává teheti.

„És akarod tudni, — kérdé küzdés után, kisírt szemeit nénjére emelve — 
miért folytak könyüim?“

,Bizalomért bizalom, kedves testvér!4 felelt Irma.
„Nem fogsz-e kebledről eltaszitani, — válaszolt Róza — ha Mikola Mar

gitnak nevezlek?“
Irma előtt minden világos lön. Szivét az előbbinél metszöbb, égetőbb kín 

járta által. Ezer és ezer érzés zúgott belsejében. De Róza bizalmas vallomása 
által nénjének mentő angyalává vált; az erénynek szent érzete fonódott sziv- 
érzelmének hervadozó virágai közé, és egy nemes , magasztos elhatárzással 
hagyta el az előbb forróan magához szorított angyali gyermeket.

XI.

Dél felé lehetett, midőn Romlaki a’ grófnő szobájába ment. Szinte köny- 
nyebbiilt, hogy azt üresen találta, mert az ébren átvirasztott éj , Irma szavai
nak értelme annyi érzelemkeverékkel tölték el, hogy keble elzsibbadt, ’s jól 
esett a’ magány. De pár pillanat múlva fölnyilt az ajtó, mellyen a’ grófnő hal
ványan és kisírt szemekkel lépett be. Romlaki megindultan tekintett reá ; szive 
érezte a’ vád súlyát, hogy mindennek ö oka.

,Bocsánat, hogy várakoztattam, — kezdé a’ grófnő, Romlakinak helyei 
mutatva közel azon székhez, mellyre ö ült — de a’ történtek után pirulva lép
hetek ön elébe. Hallgasson engem végig, — mondá hirtelenebben, midőn látta, 
hogy Romlaki szólani akar. — Ön nekem olly vallomást tett, minőt soha nem 
lett volna szabad tennie. Ön azt mondá, hogy szeret.4

„Igen! határtalanul, szenvedélyesen. Midőn nagysádat először megpil- 
lantám, egy kéjérzet rezgett végig szivemen, mi onnét ki nem törlődött, de 
erösbiilt. Irma! bocsánat, ha e’ pillanatban elfelejtem az iszonyú korlátot, mi
egymástól elválaszt; egy üdvözítő remény sejteti velem, hogy-----------44 és
vonakodott kimondani gondolatját.

,Szeretem ? — kérdezé Irma elpirulva. — Álmatlanul virasztottam 
által az éjszakát, — folytatá — szivemet megvizsgáltam, és megvallom vét
kemet: önt szeretem. Ért-e engemet? és épen ezért most látjuk egymást 
utoljára.4
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„Hogyan? — kiáltott föl Romlaki lángoló arczczal — midőn a’ s z í v -  

érzelemnek legszebb virágait kifejtette, egyszerre akarja-e azokat szét
tépni?“

,És egy olly férfiú, minőnek én önt képzelem,mondja ezt nekem? — kér
dező Irma grófnő, egy sokat jelentő tekintetet vetve az ifjúra. — Ismeri-e ön 
egy erényes nőnek kötelességeit ?‘

„Asszonyom! megsemmisít ön e’ kérdésével, és a’ kínoknak égető szö
vésekét dobja keblembe“ — válaszolt Romlaki fölkelve, ’s viharzó indulatban 
égett arcza.

,Hallgasson meg végig, — folytató a’grófnő, mialatt szokatlan keseriiségü 
küzdésben szenvedett. — ügy szólván gyermekéveimben lettem gróf Varan- 
nói nejévé. Tudja, hogy mi fényes ranguak ritkán választhatunk szivünk sze
rént , és sehol a’ szívérdekre nincs kevesebb tekintet, mint nálunk. A’ nagy 
világ zajos élvezetei, a’ soknemü szórakozás szivem érzéseit sokáig szender- 
gésben tartották, mig végre azokat megszokva, fölébredtem, és egyedül talál
tam magamat. Férjem ellen nincs panaszom, de az én szivem követeléseinek 
kielégítésére ö képtelen. Körültekintettem a’ nagyvilágban, számtalan nőt is
mertem meg, kik férjeiket, mint én , nem szerették; de boldogtalanoknak, 
mint én, nem érzették magukat. Neveltetésem , vallásos gyöngéd érzelmem, 
az erényröli fogalmaim nem engedték azokat követnem: és igy lett a’ becsü
letesség, az erény életem jelszavává. E’ közben láttam ’s ismertem meg önt, 
és ekkor éreztem életemben először férfiú iránt melegebb érdeket: de ve
szélyre nem gondoltam; azonban látom, hogy gyarló, gyönge nő vagyok én is. 
Ön megvallá irántami szerelmét, és azon szent, azon tiszta fogalom, mellyet ön 
iránti vonzalmamból mentettem, szűzi fényét elvesztette. Érzem, hogy for
róbban szeretem önt, mint azt lelkiismeretem tisztasága és szivem nyugalma 
megengednék. Illőbb lett volna talán mindezt elhallgatni, de a’ haldokló élete 
utolsó pillanatában mindent megvall, mi szivét nyomja. Romlaki! e’ pil
lanat épen ollyan közöttünk, mert igy soha, de soha sem fogunk találkozni. 
Én önt egy nemes, egy magasztos jellemű férfiúnak ismerem, ki mindent tel
jesít, mit egy jobb érzés sugall: ne foszszon meg e’ hitemtől, melly akkor is 
meg fogja szomorú óráimat vigasztalni, midőn egymástól örökre elszakadva 
élünk. Én e’ nemes érzésének adom által magamat; könnyítse kötelességem 
teljesítését, és ne keressen többé soha föl.4

Midőn ezeket monda, hangja mindég lágyabbá, elhalóbbá vált. Érzelmei 
kín-árba sülyeszték szivét, és nem volt ereje, kérő tekintetét az ifjúról el
fordítani.

Romlakit mintha büv-erö lánczolta volna le , olly mozdulatlanul állott. 
Karjait egymásba fűzve hallgató végig a’grófnő szavait, mellyeknek mindegyike 
keblét kínosabb hullámzásba ringatá; végre megfogta a’ grófnő jobbját, ’s azt 
szivéhez szorítván, megcsókolta. Érzelmei annyira elfojtották, hogy szólaninem 
tudott, ’s kimenni készült.

,Csak egy pillanatig maradjon még, — mondó a’grófnö, kezén ragadva
24
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hiszen ez utolsó együltlétiink, és még mondani-valóm van. Gusztáv! — és itt 
hangja reszketövé vált — teljesítse utolsó kérelmemet.4

„Mindent, mindent — válaszolt Romlaki mély megindulást áruló hangon 
— teljesítek, angyali no, csak azt ne kívánja, hogy önt felejtsem.“

,Van egy önért égő s z í v , — folytatá a’ grófnő — és pedig minő s z í v ! 

érzelemben gazdag, jóságban ’s szelídségben angyali. Vigasztalja, boldogítsa 
ezt szerelmével, mire az annyira érdemes; és ha fölvirulható még ez életben 
számomra a’ megnyugvás reménye, ez egyben fogom azt találni.4

,,’S kiben költheték föl akaratlanul magam iránt melegebb figyelmet?44 
kérdezé Romlaki.

,Rózában — felelt a’ grófnő. — Ah! iszonyúk a* reménynélküli szerelem 
kínjai; legyen ön könyörületes; ne engedje, hogy valaha azon kínok szegény 
Rózám érzékeny szivét égessék. Én önt úgysem boldogíthatom: keresse ezt 
Rózánál föl, és higyje el, megtalálandja.4

„Ha eddig szerettem, — válaszolt Romlaki, egy kis gondolkozás után, 
magasztalt hangon — úgy most imádnom kell önt, ön megnemesité előttem az 
egész asszonyi nemet, mellynek minden erényét önben képzelem: és még nem 
kínozott jobban a’ fájdalom, mint e’ pillanatban, hogy a’végzés bennünket nem 
egymásnak rendelt. Én elhagyom önt, édes Irmám! kötelessége teljesítését 
megkönnyitem, emlékezetét síromba viszem; de szivemet, ha visszaadja, 
megveti is, többé sajátomnak nem ismerem. Ennek lángja önért hamvad el, és 
senkit többé képes nem vagyok szeretni. Érzelmeimnek minden virágát ön
nek szenteltem, ha ezek elhervadnak, többé föl nem virulhatok. Rózát, a’ked
ves, szende gyermeket, szeretem, de nem úgy mint önt, nem úgy, hogy e’sze- 
reteten mindkettőnk boldogsága alapulhatna. Szivem érzéseit többé senkivel 
meg nem osztom.44

,Együttlétiink utolsó pillanata tehát lejárt, — mondá fájdalommal a’gróf
nő. — Isten önnel !4

Romlaki határozatlanul állott. A’ grófnő iránti érzelem átjárta minden 
idegeit, és szenvedélymámorosan közeledett a’ nő felé. Már égő keblére vala 
szorítandó, midőn jó angyalának sugallata meginté öt, — leküzdé magában a’ 
a’ kéjre hevítő vágyat; elbocsátá lassan a’ remegő nőnek jobbját, és néhány 
értetlen szót morogva, hirtelen kisietett a' teremből.

XII.

Romlaki Varannót elhagyta a’nélkül, hogy a’grófnőket még egyszer látta 
volna. Midőn kocsijába ült, Róza épen ablakánál állt; a’ hintónak elrobogása 
keserű érzést ébresztett szivében, mert Romlaki eddig soha bucsútlan nem 
távozott, és egy borús sejtés súgta, hogy a’ történtek után Romlakit sokáig 
nem fogja látni. A’ szerető szivet kínosan bántja az, ha attól elmellöztetik, 
kiért epedve ég : és igy a’ szenvedélyesen szerető leánykának elbusulását kép
zelhetjük, midőn Romlaki egy, de egyetlen egy szóval sem búcsúzott.
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Romlaki szivkelyhe csordultig volt telve a’ grófnő iránti érzelmekkel; 
és annál epesztöbben sajgott szive, minél édesebben gyujtá el idegeit annak 
tudása, hogy a’grófnőben rokonérzetre talált. De romlatlan keblében az eré
nyes nő liatárzatának tisztelete szent fénynyel lángola, mellynek pillanatnyi 
kéjeket föláldozni kész volt, és igy sietett a’ helyről el, hol többé örömre 
nem számolhatott. Rózáról nem felejtkezett ö el: de mit mondjon a’ szegény 
gyermeknek vigasztalót, midőn szivében csak egy képnek tudott helyet szen
telni, ez pedig már el volt foglalva.

Jószágainak megtekintésében, elrendezésében kevés szórakozást talált. 
Irma képe mindenütt üldözte,’s fellázadt kedélyének nyugalmat eszközölni nem 
tudott.

Mind a’ mellett azonban, hogy szerelme határtalan ’s reménytelenség 
végett annyira szomoritó volt: több férfiúi önerő lelkesítette keblét, mintsem 
hogy kislelkiileg elcsüggedt, ’s másnemű kötelességekről meg tudott volna 
felejtkezni. Szivében Irma képe mellé egy más tárgyat fogott föl, mellyet sze
retni szabad, sőt nem szeretni bűn, mellyet már azelőtt is hőn karolt által, de 
mellynek mostantól kezdve minden lelki tehetségét és erejét fölszentelni vá
gyott. Azon szerelmet, mit az erény-és szükségnek föláldozott, mit nőnek 
többé adni nem tudott, azt egy szellemiebb, magasztos!) tárgyra fordította, és 
e’ tárgy a’ haza volt, melly iránt, most több javakkal lekötelezve, kötelessé
geit is az elöbbenieknél tágasabbaknak ismerte. Jószágain czélszerii javítá
sokat kezdett; alattvalóinak szorgalmát jutalmakkal serkentette; a’ népneve
lésre különösen felügyelt; jótékony intézeteket pártolt; a’ létező egyleteknek 
tagjává lön; de kitünöleg a’megyei tanácskozásokban meleg részvételt tanú
sított. És Romlaki nyilvános életének ez képezi fénypontját. 0  sem egyik sem 
másik párthoz nem szegődött, hanem szegődött az igazsághoz és keble meg
győződéséhez. Mit a’közjónak előmozdítására czélszertinek hitt, nem volt an
nak senki nálánál melegebb pártolója. A’ kor kívánatéhoz mért szükséges ja
vításokat élénken sürgette, és hol az emberiségnek közös jogai forogtak kér
désben , minden pártérdek nélkül, ünkiváltságainak kedvezményeire sem 
tekintve, első hordozá az igazság zászlóját. Beszédein egyszerűség, fontosság 
ömlött e l ; a’ szelídségről fölhevüléseiben sem felejtkezett meg, mellyet még 
akkor is megtartott, midőn ellenfeleit sújtotta. Virágosabb előadásainak képei 
szomorúak, hangja bús, arczkifejezése komoly volt, mellyek, szerelmének 
mindannyi maradványai, szívhez szóltak’segygyé tevék a’ megyének legünne- 
peltebb szónokai közül.

De bár mindez, érzéseinek, gondolatainak más irányt adva, Irmától néha- 
néha elvezette: mégis az emlékezetnek heve olly égető volt, hogy a’ hazát ’s 
emberiséget tárgyazó legmagasztosb eszmék közé szivkeseriisége bevegyült, 
és forróan óhajtotta vissza annak körét, kitől száműzetett.

Végre utazásban keresett enyhülést. Régen vágyott ismereteit utazásban 
szerzendő tapasztalatokkal bővíteni. Szívsebeinek az e’ nemű szórakozásban 
írt találni reménylett.

2 4 *
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Eg y gyönyörű májusi reggel útnak indult. Hazafiul kötelességének ismerte, 
mindenek előtt honát beutazni. Ennek homokos buczkaitól, rósz vendéglőitől, 
főkép rósz irtaitól vissza nem rettenj sőt ohajtá, bár minden hazafiu e’ rósz 
utakat megkísértené, talán átlátná végre, hogy ezeket a’ sokfelé nyomott 
paraszt nem lesz képes egyedül soha megjavítani. Az itt összegyűlt unalmait 
gazdagon megjutalmazák a’ hon más regényes vidékei, mellycknek elbájoló 
szépségein andalogva, kétszeresen kárhozlatá azoknak hazafiutlanságát, kik 
mellőzve e’ szép hazának andalító virányait, külföldre hordják ki pénzöket.

Miután hazáját beutazta, kiment a’ külföldre. Nem gyorsan futotta végig 
a" helyeket, de időzve ’s a’ nép szokásaival ismerkedve. A’ hasznosat ’s ho
nában alkalmazható! gondosan följegyezte ; nevezetes férfiak ismeretségét ke
reste, kikkeli tanuságos beszédeit emlékezetébe nyomta; szóval: mindent, mit 
látott vagy hallott, haszonra fordított.

Az illy utazás természetesen húzódik, és már két éve volt honától távol, 
mellynek legnagyobb részét Angol- ’s Francziaországban töltötte. Keblének 
lázas viharai lecsendesültek ugyan, de Irmát mégsem felejlheté. Vannak em
berek, kik évekig sem bírnak magukból csak egy csekély hatású benyomást 
kiirtani, hát még olly életbe vágót, olly szivet foglalót, mint Romlakinak a' 
grófnő iránti vonzalma volt, könnyebb-e kitörleni?

Végre a’ honvágy, ’s lehet, azon remény is, hogy a’ grófnővel találkoz
hatni fog, fölébredt benne és hazája felé indult.

Minden nevezetes esemény nélkül érte el Némethont. Egy reggel, mig 
megrendelt postalovai elérkeztek, a’ vendéglőnek udvarra nyíló ablakára vé
sett nevek ’s versek olvasásával űzte unalmát. Az udvaron épen egy nagy úti 
hintóba fogtak. Nem annyira kíváncsiságból, mint esetlegesen, akkor tekintett 
oda, midőn abba beültek. Romlaki a’ nagy ablakot fölrántotta, egy nehéz sóhaj 
nyomult föl szivéből; kiáltani akart, de nem bírt. A’ hintóba egy férfiú — 
mint látszott — gyönge nőt vezetett; utána egy másik ült föl. Egy rövid 
perez — és a’ hintó az ö utjával ellenkező irányban elrobogott. Romlaki keb
lében két év előtti keservei föléledtek; csendestilő emlékezete kínra ujult, 
mert a’ vezetett nőben — gróf Varannói nejére ismert.

Romlaki a’ nőnek arczát csak pillanatra láthatta, de feltűnő halványsága, 
lassú lépte meggyőzték arról, hogy betegség sorvasztja.

Lovai elérkeztek, ’s megváltoztatva tervét, Varannóit követte. Ha a’ világ 
végéig megy, de mindenütt nyomban követni lett szilárd szándéka, ’s óvakodva, 
nehogy elárulja magát, mindenütt nyomban volt. A’ gróf szakadatlanul foly
tatta utazását, mig végre Csehországba a’ carlsbadi fürdőkbe ért.

Romlaki tudta, hogy sokáig észrevétlenül nem maradhat: de legalább ad
dig, mig lehet, magát eltitkolni akarta. Mindjárt ottléte második reggelén, a’ 
grófnő állapotjárói valamikép tudomást szerzendö, bő köpenyébe burkoltan a' 
sétatéren ment keresztül. A’ reggel szokottnál bűvösebb volt, ’s még kevesen 
ébren. A’ grófnő lakása előtti oszlopok közé vonultán kémlelődött, midőn 
ugyanaz, szobaleányától kisértetve, a’ fürdők felé indult. Romlaki összebor
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zadt. Két év milly pusztítást vitt véghez e’ nőn! Arczrózsái elhervadtak; 
szemeinek lángoló fénye elhamvadt; a’ teljes kép beesett: de mégis a’ fé
nyes fekete hajtól körülhullámzott hófejér arcz olly valami szellemi, olly va
lami mcgdicsöült tűlvilági lényt mutatott, mi Romlaki szivét újra fölla
zította.

Romlaki a’ grófnő visszatértét bevárni ’s öt még egyszer látni akarta. 
Mintegy óra múlva lépdegélt az lassan egy tisztes külsejű öreg férfiú kísére
tében lakása felé. A’ komoly arcz- ’s kölsörol orvosnak gondolta, kit be
várni akart. £

,Ha nem csalatkozom, — szólitá meg Romlaki, midőn mellette elhaladt — 
ön orvos?4

„Igen; — válaszolt az — tanácsomra van szüksége ?44
,Csak egy feleletére — válaszolt Gusztáv, magát jobban elburkolva.

— Azon nő, kit előbb kisért ’s kinek, mint hiszem, látogatására volt, be
teg-e ?4

„Varannói grófnőt érti ön ?“
,Ugyanazt!4
,,A’ grófnak már megmondottam véleményemet; Önnek nem tartozom fe

lelettel.44
,Minden szavát aranynyal fizetem, — mondáRomlaki szenvedélyes hangon

— csak lelkiismeretes választ adjon.4
Az orvos szánakozólag tekintett az ifjúnak fölindulást tükröző arczára.
,,A’ grófnő veszélyesen beteg; — válaszolt — ismeri ön a’ tiidösor- 

vadást ?44
,Tiidösorvadás!? — kérdé elhaló hangon — gyógyítható-e?4
„Nem!44 lön az egyszerű válasz.
Később megtudta, hogy eza’fiirdöbeli főorvos, a’ legügyesebb- ’s tapasz

taltabbak egyike.

XIII.

A’ grófnő Romlakinak eltávozta után ritka lelki erővel látszott tűrni föl— 
ingerült keblének küzdéseit. Rózán kívül senki nem tudta, mint és mennyit 
szenved : ők legjobban megértették egymást, mert hiszen egy gond, egy érzelem 
busitotta őket; de Rózának ifjú kora, természete, a’ körülményekhez jobban 
simulni tudó kedélye sorsának türelmes elviselésére sokat segítettek, és az 
első fájdalom viharait lassan-lassan lccsillapiták, mit Irma küzdéseivel sem bírt 
elnyerni: és minél jobban törekedett a’ világ ’s férje előtt szívbaját eltitkolni, 
életerőin az annál inkább rágódott. Gusztávnak neve a’ közéletből elhatott 
magányába, ennek minden ajakról lehangzó dicsérete szivét még jobban sebzé, 
íé birhatatlanság keserveit még jobban neveié^ Mig Gusztáv honában volt — 
bár vele találkozni nem akart — némileg könnyebben érezte magát; de midőn 
elutazását meghallotta, 's senki megmondani nem tudta, merre ment, mikor tér
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vissza? ez oily kimondhatatlanul nehezére esett, hogy a’ lélek fájdalmai a’ 
testre is áthatottak.

A’ gróf előtt Romlaki kimaradása feltűnt: de ez egy hozzá Írott levelé
ben azzal mentvén magát, hogy újabb helyzete jószágaiban jelenlétét igénylik, 
később pedig utazni megy, a_’ mentséggel beelégedett ’s mélyebben nem vizs
gálódót^ E' közben nejének egészsége hanyatlani kezdett; az orvosok hamar 
kitalálták, hogy a’ test betegségének forrása a’ lélekben van, de azt elfojtani 
tehetségük körén túlesett. Szórakozásul az utazást ’s a’ carlsbadi fürdők hasz
nálatát ajánlották, hol vele újra találkoztunk.

Irma érezte baját, érezte, hogy nincs ír öt gy ógyítható: de azon csöndes 
lelki megnyugvással tekintett sírja elébe, melly annak sajátja, kit az élethez 
öröm nem lánczol. Szivének csak egy óhajtása volt: azt még egyszer látni, 
kiért ifjú élete elhervadott; de sorsának kérlelhetlen angyala még ez egyetlen 
vigasztaló reménynyel sem kecsegtette, mert Romlaki hollétét nem tudá. Róza 
a’ testvéri szeretetnek legtisztább érzetével vigasztaltanénjét; kileste legcse
kélyebb kívánságát, minek teljesítésével örömet szerezhetett, és ha lehetett 
volna, önérzelmeinek föláldozásával tette volna boldoggá. Irma angyali ra
gaszkodással jutalmazta e’ testvéri forró vonzalmat, és nem egyszer jóslá el
haló mosoly között, hogy Róza nálánál boldogabb, hogy még Romlaki neje 
leszen. Róza idegeit kéjérzet futotta el: de ezt nénje boldogságáért, életéért 
föláldozta volna.

Romlaki, az orvossal tartott párbeszéde után, határozatlanul és búsan ha
ladt lakása felé. Szivét keserű bánat lepte el, mert Irma iránti szerelme még 
olly forró, olly határtalan volt, mint az elválásnak utolsó perczében. Útja a 
templom mellett vonult el; betért Irmának életéért imádkozni. Az orgonának 
búsan andalgó hangjai szivéhez szólották, lelkét fölemelték, és imája olly forró, 
olly szívből szakadt volt, hogy egy pillanatra minden fájdalma elenyészett.

A’ templomban kevesen voltak, — korunkban nem újság — és igy 
könnyen megtörténhetett, hogy Gusztávot egy fiatal hölgy észrevevé. A’ 
hölgy szive megdöbbent, arczát vér futotta e l , és elöbbeni buzgó imádsága 
zavart lön. A’ sz.misének vége lett; Gusztáv minden széttekintés nélkül tá
vozott, de a’ hölgy meg nem tartóztathatá magát, hogy minden szemérmes el
pirulása mellett is utána ne tekintsen.

Most a’ fiatal hölgy is elhagyá a‘ templomot; arcza égett és olly gyorsan 
sietett a’ fényes paloták egyikébe, hogy szobaleánya alig követheté.

,Irma, kedves testvér! — kezdé a’ fiatal hölgy — ki nem más volt, mint 
Róza — midőn a’ lépcsőkön fölsietve, egy szobába ért, hol nénjét fürdő utáni 
pongyolában egyedül találta— elbirja-e szived azon örömhírt, mit közleni 
akarok veled?1

,,Édesem, mi örömet remélhet még szivem?“ kérdé Irma nyugodtan.
,E j! ne busitsd magadat mindég, — mondá vigasztalóig Róza — még 

boldog is lehetsz.4
Irma tagadóig rázta fejét.
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„És minő örömhírt hoztál .számomra?“ kérdő szünet múlva.
,E’ pillanatban láttam Romlakit,c felelt Róza lángoló arczczal.
Irmának arczhavát gyenge pir futotta el, ’s kezét összeszorult szivére 

emelte. Elhalt a’ hang ajkiról és örömteljes meglepetésében szólani nem 
tudott.

Róza Irmát ábrándozásainak engedte által, ö pedig szobájába távozott. 
Fejét azon törte, miként értesítse Romlakit fürdöbeni létükről. Az Hiedelem 
’s hölgyi szemérme visszatartóztatták ugyan minden kísérlettől •' de itt egy a 
sirhoz olly közel álló lénynek, testvérének, néhány örömteljes pillanat szerzé
séről volt szó; — az önérdek nem jött-e kérdésbe, nem merem épen elhatá
rozni: de olly gyermekded tiszta lelkűiét bizonyosan szive nemesebb sugalla
tát követte, — és ezért elhatározta magában, bár mi utón módon Romlakinak 
figyelmét magukra vonni.

A’ fürdői intézkedés azonban ebbeli gondjától fölmenté, mert a" napon
ként érkezettek névsorát tudató lappal jött a’ gróf szobájába, ’s öt meglepni 
akarván, ujjával Romlaki nevére mutatott, ’s azonnal fölkeresésére indult.

A’ gróf gondolva, hogy Romlakit a’ fürdői kávéházakban látandja , vagy 
lakását kitudhatja, betért az egyikbe. Figyelmét egy a’ szomszéd terem
ből hallott zaj ébresztette föl, és ámbár be volt ajtaja huzva, de mivel né- 
mellyek a’ kávéházból — a’ hely színével ismertebbek — bementek, a’ gróf is 
őket követé.

A’ terem egyik szögletében, egy kerek asztal mellett, néhány férfiú ült, 
’s az elüttök fekvő kártya mutatta nemes foglalkozásukat. Egy Ízletesen öltö
zött, szakállboritott arczu férfiú hevesen vitázott egy tapasztalatlannak látszó 
ifjúval, ki amazt hamis játékkal vádolá. A’ vita párviadalra történt kihívással 
végződött.

A’ gróf mindjárt beléptekor figyelmes lett a’ korosabbiknak arczára, és 
úgy rémlett előtte, mintha valahol már látta volna. Tudakozódó kérdésére 
egy mellette álló szomszédjától azt nyerte válaszul, hogy az egy lengyel gróf, 
’s gyakran megfordul a’ játékasztal körül.

Varannói hirtelen elhagyta a’ teremet, kettöztetett szorgalommal kere
sendő Romlakit, kire a’fürdői rendőrség egyik szolgájának segítségével csak
hamar rá is akadt. A’ viszontlátásnak szives üdvözlete után a’ gróf Romlakit 
azonnal a’ fönt említett kávéházba vezette, elölegesen értesítvén, miként egy 
ismerősnek látszó lengyel grófot akar neki bemutatni. Alig pillantotta meg 
lengyel grófunk a’ belépő Romlakit, azonnal halálsápadtság borította el arczát, 
’s játéktársaitól engedelmet kérve, hirtelen történt roszulléte ürügye alatt 
távozni akart.

Romlaki és a’ gróf egy tekintetet váltottak egymással, mielőtt a’ fürdői 
biztosért küldöttek volna.

,Kedves gróf u r ! — szólilá meg Varannói a’ távozni akarót — csak 
egy pillanatig tessék várakozni, egy pár bizodalmas szavam lenne önhez.4
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„Legszivesb készségem melleit sem lehelek uraságodnak szolgálatára, — 
felelt az szorultál^-— igen roszul érzem magamat.“

,Csak az orvos elérkeztéig tessék várakozni — folytatá a’gróf gúnynyal^ 
’s a’teremben levők figyelni kezdtek a’párbeszédre.— Emlékezik-e még reám, 
gróf u r?4

„Soha életemben sem láttam önt,“ felelt a’ lengyel gróf növekedő zava- 
rodással.

,„De engem talán csak ismerni fog, gróf ur?“4 lépett most elő Romlaki, 
’s a’ fürdői biztos mellette állott.

„Valóban nem emlékezem.“
,Biztos ur! — fordult most a’ gróf a’ megszólítotthoz — én gróf Varan- 

nói Gábor vagyok; ’s ezen magát lengje! grófnak állított csalót, honából na
gyobb becsii ékszer lopása miatt megszököttet, ezennel önnek átadom.4

Cselfai — mert ez volt a’ lengyel gróf — leforrózva állott, és mentségül 
semmit föl nem hozhatott. A’biztos azonnal őrizet alá vetette,’s vallomásaiból 
kisült, hogy az eladott ékszer árán a’ játékban keresett szerencsét, mi annyira 
kedvező volt neki, hogy fényesen élt, és Romlakinak az ellopott ékszerért tö
kéletes kárpótlást nyújthatott. Mindé'mellett biztos őrizet kisérte honába vissza.

Romlaki a’ Cselfaival történt vallatás után a’ gróftól elvált, de azon Ígé
rettel, hogy még az nap teendi látogatását.

XIV

Romlaki és a’ grófnő, szivekben két évig hordozott epesztö vágy után, 
egymást viszontláthatták: mindketten dobogó kebellel tekintettek e’ pillanat 
elébe, ’s midőn ez jelen volt, midőn egymás szemeiben a’ meg nem változott 
rokonérzet ’s hűségnek örökzöld fényét látták volna lobogni örömteljes 
meglepetésükben elhalt a’ szó ajkaikon; egy hosszú^ néma, de sokat jelentő 
pillantás szentesítette a’kéjbe fulasztó viszontlátás perezét, mit egy forró kéz- 
szoritás követett.

De Romlakinak lelke csak a’ viszontlátás első pillanatában szárnyalt túl e’ 
földön; a’ boldog érzésnek rózsás fényét egy tekintet e’ nőre szétoszlatta. 
Az egykor virágzó arcznak minden éke romban hevert, mert az enyészet an
gyala reányomta pusztító lehelletének szomorú bélyegét; a’ lángoló szemek
nek szivégetö fénye hamvadozó sugarakban tört meg, mellyeknek egyedül az 
önsorsábani megnyugvásnak magasztos érzete adott néha-néha elevenebb éle
tet. Romlaki Irmát nem képzelte illy betegnek; szivét ki nem mondható kese
rűség fogta el, mert kilátta, hogy e’szépségrom többé fölvirulni nem foghat.

A’ kedvező szerencse úgy akarta, hogy csak egyedül találkozzanak. Sem 
a’ gróf sem Róza nem voltak épen nála.

,Nemde, Gusztáv, — mondá Irma — nagyon megváltoztam? Ráismer-e 
ez arezra?4

„Miért? — felelt Gusztáv, vigasztalni akarva— hiszen ez arcz olly szép«
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a’ jóságnak oily tíiköre, minőnek az ismeretség első pillanatában láttam. És ha 
a’ kcllemnek legkisebb neme sem nemesítené, szivem ösztönéből ráismernék.“

,Onollyjó! — folytató Irma nyugodt arczkifejezéssel, és egy csendes 
öröm rezgett végig belsejében.— Önben nem csalatkoztam, — nem hiszi, milly 
jól esik ez szivemnek. Köszönöm önnek, hogy kötelességem teljesítését meg
könnyítette ; hogy a’ női erény virágát síromba vihetem.4

,,Az érdem csak önangyaliságát illeti, — felelt Romlaki — és ez fogja 
még önnek élete pályáját rózsákkal behinteni.“

,Miért ez ámítás? — kérdé Irma , mosolyra vonva halvány ajkait. — Azt 
gondolja, hogy nem tudom, milly közel állok síromhoz, és olly gyengének kép
zel-e, hogy attól rettegek ? A’ végzés csak rövidre mérte ki életem pályáját, 
bezárom ezt zúgolódás, rettegés nélkül, mert ide nem köt öröm; síromon túl 
pedig vigasztaló békét reményiek.4

Romlaki épen felelni akart, midőn Róza és a’ gróf beléptek. Gusztávot 
Rózának kifejlődött szépsége meglepte; első tekintetre föltűnő volt Irmávali 
hasonlatossága, midőn ezt először látta, csakhogy még nem volt annyira kifej
lődve, ’s egy ismeretlen is azonnal testvéreknek ismerte volna. — Róza za
varodva tekintett Romlakira, kinek két év óta férfiasodott külsejét ’s szembe
tűnő halványságát érdekesnek találta; Romlakinak szives üdvözletét pirulással 
fogadá.

Romlaki a’ grófi családnak naponkénti látogatója lett. Szép időkben a' 
fürdővel határos regényes vidékekre tettek kirándulásokat, és az enyhe lég
nek jótékony befolyásától-e, vagy Romlakinak Irma beteg lelkére üdvösen ható 
jelenlététől, a’ hervadozó grófnő javulni kezdett. Arczhavára szende pir te
rült el; megtört szemei fényben úsztak; roskadozó teste erösbödött; de 
mindez nem egyéb volt, mint a’ hamvadó tűznek végső lobogása, mellyet egy 
gyönge szellő fuvalma életétől örökre megfoszt. A’ szalmaláng is föllobban, 
végerejét kileheli ’s hamvakban hirdeti egykori létét.

Egy kirándulás alkalmával a’ szokottnál messzebb mentek és annyira el- 
andalodtak, bogy a’ fejők fölött összetornyosuló fellegekct észre nem vették. 
A’ sűrűén hullni kezdő esöcsöppek figyelmeztették a’ haza menetelre, ’s mivel 
épen kocsijokat ki nem rendelték, hazáig átáztak. E’ meghütésnek hatását a’ 
grófnő azonnal érezte, mert szokatlanul elgyengült ’s pár nap múlva ágyából 
föl sem kelhetett.

Romlakit a’ gróf maga vezette beteg nejének ágyához. Irma mindannyi
szor földerülni látszott, valahányszor Romlaki látogatására jött, ki Rózával 
törhetetlen hűséges ragaszkodással igyekezett öt majd vigasztalni, majd más
kép szórakozást szerezni, mit az mindég csöndes, keblének olvadozó érzését 
tanúsító mosolylyal jutalmazott.

Irma magát naponként gyöngébbnek érezte; az orvosok javulással vi
gasztalták: de milly közel áll sírjához, tudta. Magyarországba kívánkozott, 
mint sokszor mondá,hogy szülő—földjén, hazájában adhassa vissza lelkét terem
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tőjének; de az orvosok az utazást veszélyesnek állították, ’s a’ gróf, mindég 
javulást remélvén, útra indulni nem akart.

Egy borongós esthomályban Irma szokatlanul roszul érezte magát. A’ 
gróf honából érkézett sürgős levelek olvasása- ’s válaszával lévén elfoglalva, 
Romlaki és Róza környezték ágyát.

,Föloszlásom pillanata közéig; — mondá gyönge hangon egy hosszú 
szünet után Irma — aggodalom nélkül tekintek e’ perez elébe. A’ vallásból 
merített hit és remény olly édes vigasztalással töltik el lelkemet, hogy életem 
minden fájdalmai utó-izének keserűségét nem érzem. Gusztáv! talán ez utolsó 
együtllétünk; de van egy jobb hon, hol szellemben találkozni fogunk : ez hi
tem, ez reményem.4

Gusztáv a’beteg nőnek reszkető kezét megfogta, ajkihoz emelte, és forró 
könyökkel áztatta. Róza mindkettőnek szivállapotját ismerte; sem Irma sem 
Romlaki rokonszenvöket előtte nem titkolták, és angyalszelidségü keblét az 
idegenségnek legkisebb neme sem szállta meg, bár Romlakiért az ö szive is 
égett, midőn a’ szeretők érzelemáradozásainak tanúja volt; szivét azonban, 
a’kedves testvérnek sirhozi közeledése- ’s Romlaki általi elmellőztetésére, olly 
keserűség nyomta, hogy könyüit el nem fojthatá.

Romlaki annyira elfogultnak ismerte magát, hogy szólani képtelen volt; 
a’még mindég kezében tartott grófnő jobbjára egy forró, hosszú csókot nyom
va fölkelt ’s keblét feszítő érzelmeinek a’ szabadban keresendő enyhülést, el
menni készült.

,Ne siessen tőlem, — mondá Irma, ágyából fölemelkedve ’s keze után 
nyúlva — ki tudja, látjuk-e egymást többé?4

Ezeket olly elhaló, szivrázó hangon mondá, hogy Róza halk zokogása 
hallható lett.

,Edes Rózám, — mondá ehhez ’s ágya szélére vonta — ne nehezítsd 
utolsó pillanataimat. Ti hü lelkek! sírom széléig szerettelek; az ég adjon Mi
ségiekért örömteljesb életet, mint az enyirn volt. Róza, kedves gyermek! fér
jed választásában szivedet kövesd; e’ szabadságodat semmi tekintetért föl ne 
áldozd; mert iszonyú kín későn találni föl a’ rokonleiket; és ha azé nem 
lehetsz, kiért szived ég, inkább soha nő ne legyél. — Gusztáv! önnek mit 
mondjak? Szivemnek minden érzése öné volt. Azon szentebb barátság, mi lel
keinket összefűzte, ne menjen velem együtt síromba, hanem virágozzék to
vább is. Én önnek egy emléket szántam, mellynél kedvesebbet nem hagyhatok. 
Mondja meg, elfogadja-e tőlem?4

,,A’ legkisebbszerü emlék öntől szent lesz előttem, — felelt Rom
laki, fájdalmában reszkető hangon — és életem véglehelletéig híven örzen- 
dem azt.4‘

,Igy csak óhajtásomat leljesitendi. E ’ kéz az, — ’s itt Róza és Gusztáv 
kezeiket egymásba telte — e’ kéz az, mit emlékben önnek hagyok. Tegye 
sajátjává. Rózában önnek emlékezetét két év ki nem törülte. Ismerem e’ gyer
meknek lelke szilárdságát, indulatja mélységét, ’s hiszem, hogy nem pillanat
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nyi fölhevülés véste önt szivébe. Páratlan hűséggel ragaszkodott hozzám , ki 
szegénynél szerencsésebb valék, mert önnek vonzalmát bírtam. Jutalmazza meg 
nemességét ’s tegye — tegye érettem boldoggá.1

Görcsösen szorította össze a’ két zokogónak kezeiket, mintha végerejét 
akarná kiadni, hogy őket örökre összekösse. Romlaki és Róza mozgonysze- 
rüleg szorították meg egymás kezeit.

E’ pillanatban lépett be a’ gróf és a’ s z í v  legszebb titkait tanusiló jele
netnek vége lön.

De csak néhány perez még! Künn az összetornyosuló vészterhes felle
gek elszabadulva czikáztak: egy rettentő dördiilés járta be bömbölve az elsö
tétült légkört, é s ------ Irma ijedtében lelketlenül rogyott párnái közé.

Az ezt követő bánat kimondhatatlan volt!
A’ lelkes magyar nőnek óhajtása nem teljesülhetett, mert nem hazájában 

halt meg: de porait magyar sirhant takarja.

XV.

Csak kevés mondani-valónk van még.
A’ jelen országgyűlés egyik ülésében a’ halálos büntetés eltörlesztése 

mellett lelket rázó ’s az emberiség szent jogait legforróbb kedélylyel pártoló 
szónoklat vonta magára a’ hallgatók figyelmét.

A’ karzaton én is jelen voltam, ’s a’ szónok hangja, szavai szivemig ha
tottak. Ismeretlen lévén Pozsonyban, egyik ismerősöm, kitől vezettetém, mondá 
meg a’ szónoknak nevét.

Ez Romlaki Gusztáv, a’ megyei követek jelesbjeinek egyike volt.
Ugyanekkor a’ hölgyek karzatán egy virágzó szépségű fiatal nő tűnt 

föl előttem, ki örömtől sugárzó tekintettel látszott a’ követen fiiggeni; ’s mi
dőn beszédét viharzó ,éljen4 követte, a’ nő angyali szép arcza örömlángba 
borult.

Ismerősömet e’ nőre figyelmeztettem.
,Az — válaszolt barátom — a’ most szólott követnek neje, a’ szép Róza 

grófnő.4



K Ö L T E M É N Y  E K.

V É GS Z Ó ««hoz.

M e n j ü n k  to v a ,
S z i v ü n k  k e t t é  s z a k a d t .

Vörösmarty.

Isten veled, te elpártolt barát ,
Veszett ebként ki szivem megmarad ,
Isten veled !
Fogadd a’ vett sebért emlékül,
Melly fölszivárog belsejéből,
Lelkemnek vérét, könnyemet.

Nem a’ legelső rajtam már e’ seb;
De egyik sem volt fájóbb, mérgesebb 
A’ sok között,
Mellyet vétkes könnyelműséggel 
A’ híitelenség fegyverével 
Bennem baráti kéz ütött!

Dúsgazdag bánya a’ tapasztalás,
Mellyböl sok ember életkincset ás 
Nem én, nem én !
Gyönyörszomjas szivem . . . .  remélve . , .
Az annyiszor megnyílt örvénybe 
Hanyatthom'ok rohan, szegény

Remény, remény! miért vagy te szép virág? 
Téged nekünk az ég miért is ád ?
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Azért-e csak ,
Hogy hervadandó kelyhed légyen 
Hová csalódás éjjelében 
Szemünk harmatjai hulljanak ?

De nem panaszlok , bár keblem teli , 
’S az elfojtás még inkább neveli 
Búm tengerét ;
ügy is, ki tudja? hogyha hallnád 
Lelkem kiáradó fájdalmát:
Talán már meg sem értenéd

Nem is kívánom megtérésedet,
Akár óhajtód, akár megveted 
Uj frigyemet;
Az istenség is tehetetlen 
Egygyé bűvölni e’ kebelben 
A’ szertezuzott lánczszemet . . . .

Nem lánczszem az , nem! egy világ vala, 
Mellynek napjául a’ hit lángola,
A’ drága h it! 
iiájött a’ végítélet napja,
’S már semmi föl nem támaszthatja 
Ledúlt világom romjait

Isten veled, te elpártolt barát, 
Ki ábrándim ködét elzavarád,
Isten veled !
Fogadd a’ múltakért emlékül 
Megcsalt barátság gyötrelmétü! 
Utószor omb tt könnyemet.

Petőfi  Sándor .

N É P D A L O K .  *)

1. CSÁRDÁBAN.

^öld levelű gyöngyvirágszál 
Süvegemen olly vigan á ll;
Hej, de más van a’ szivemben, 
Bánatvirág nyílik ebben.

Patyolatüng lobogása , 
Czifra suba suhogása,
Mit ér a’ pengő sarkantyú, 
Ha nótája keserű bú.

* )  E l s ő r e n d ű  k ö l t ő i n k  e g y i k é t ő l  , k i  ,n é p d a l '  k ö l t e m é n y e i b e n  m a jd n e m  u t o l é r h e t l e n
S z e r  k.
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Nagy a’ világ, de van vége, 
Búmnak se hossza se széle, 
Nincs szeretőm, lettem árva, 
Elhagyott a’ hamis pára.

Csaplárosné, egy kupa bort, 
Ha van, a’ legjobb bakatort; 
Iszom világ bosszújára, 
Magam vigasztalására

Adjon az ég békességet,
Hiv leányban több bőséget;
’S a’ szeretőt, ki hívlelen.
Verje meg az öreg isten.

t's.

II. K O S Z A  P I S T A .

Kósza Pista csárdában ül, 
Ihatnék is, nem is,

Sem öreg sem apró pénze , 
Másé az ünge is.

Nem gondol ö a’ világgal, 
Járjon, a’ mint járhat, 

0  miatta isten után 
Bár örökké állhat

Csurgóra áll a’ kalapja, 
Idő ártott nek i, 

Elment a’ subája szőre , 
A’ hőség ölte ki.

Nem szolgál a’ vármegyének , 
Urdolgára sem jár,

Azt gondolja: minden csárda 
Kaput ő neki tár.

Csizma is volna lábain, 
De saját talpán jár , 

Sarka híját szár pótolja, 
Az orra égnek áll.

Ha a’ kancsót rá köszöntik, 
Becsülettel veszi,

De mig fenekére nem lát, 
Addig le sem teszi.

Csak teste, lelke, rongy az is,
Bokor a’ szállása,

Pipa, torka a’ fegyvere,
Szomjúság pajtása.

Ci.

III. TOLDI  MI KLÓS DALA.

Áldom nagy nevedet, magyarok istene, 
Mert lenéztél reám szegény vitézedre, 
Alkottál számomra széles nagy vállakat, 
Izmos két ép kezet, nyers inu lábakat.

Teremtettél vasat kardnak, buzogánynak, 
Hogy ellentállhassak harczban a’ pogánynak, 
’S ha nyugszik a’ pogány holdas sátorában, 
Jutékbajt víhassak fenn Buda várában.
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De mély csendesség ül magas Buda fölött, 
Mert Hunyad hős fia el harczba költözött, 
Rákos néma ’s üres, vitézt nem látni rajt, 
Elmentek irtani pogányt a’ kutyafajt

Mehetnék bár én is a’ vitéz nyomokon,
De megsüljed fakóm a’ sivó homokon, 
Yarjuhad lakozzék belőled rósz pára,
Mért hagysz engem ide világ csudájára?

Áldom nagy nevedet, magyarok istene, 
Mert lenéztél reám, szegény vitézedre,
Van erőmhöz való kard, buzogány, paizs, 
Add, uram, hogy nőjön alám paripa is.

c&.

IV. P I R O S  C S I Z M A .

P iros czizma, piros lány , 
Piros alma lógg. a’ fán , 
Minek lógg az alma fán 
Hadd szakítom le, babám!

Piros alma borízű,
A’ te csókod mézizü;
Én a’ mézet szeretem,
Olly ez, mint a’ szerelem.

Leszakítom, megeszem 
Én az almát, kedvesem , 
Megrohadna fán szegény, 
Jobb, egye meg a’ legény.

A’ ki sok mézet eszik, 
Gyomra fölkeveredik,
A’ ki nagyon szerelmes, 
Teste, lelke beteges.

Ez alma, nem titkolom,
A’ te csókod, angyalom ;
A’ te csókod, melly úgy ég, 
Jlint a’ hajnal piros ég.

Nem kell sok nekem, babám, 
Csak egy csókért ég a’ szám, 
Olly kurta lesz se bánom,
Hogy ott haljak meg szádon.

Kubinszky



A L F Ö L D I  K É P E K  *).

K A J Á N  Á B E L T Ő L .

EGY ESTE A’ DEBRECZENI SZÍNHÁZBAN.

Kidült bedült az oldala,
Belejár az isten nyila;
A’ forgószél dúdol ra jta ,
Boszorkánytáncz van alatta.

Vörösmarty

Debreczen na£Y város; — népességre nézve Magyarország második, ma
gyarosságra nézve első városa. Ennyit a’ földleiratból; ’s ezt csak azért ik
tatjuk ide, még pedig a’ legelső helyre, hogy nyájas olvasóink a’ következő 
rajz szemlélésénél erre folyvást emlékezni szíveskedjenek, ’s hogy egyszer
smind magunkat is megkíméljük ennek szünteleni ismétlésétől.

És — a’ nagy D.nek az ö kis színházába vezetjük önt, szép olvasónö! — 
„Színházba?“ fogja ön kérdezni, ’s csodálva ránk függeszteni szép szemeit. 
Engedelmet e’ szóért: s z ínház ,  melly a’ tiszántúli világ (azaz ott, hová ne
künk debreczenieknek a’ Tiszán kell átkelnünk) szinházróli fogalmai szerint 
nem egészen látszik alkalmasnak azon valami kifejezésére, hol esténkint a’ 
d—i színészek és színésznők — itt megint engedelmet kellene kérnem ■— és 
a’ lelki élvezet után sovárgó közönség összegyűlnek mulattatni ’s mulatni. 
De minthogy ezen valami — bár igénytelen és szerénysége miatt láthatlan — 
de csakugyan ház ,  ’s minthogy a’ mai világban már D.ben is s z í n h á z n a k  
nevezik a’ komédiaházat, nem fogja ön rósz névén vehetni, ha azt mi is szín
háznak nevezzük. Színházba megyünk tehát kegyes engedelmével.

„Jaj be kicsiny!“ fogja ön fölkiáltani, midőn a’ színház udvarába belé
pünk. — Nem a’! nem olly kicsiny az, engedelmet instálok**), mintha még

*) Valamint kötelességünknek ismerjük az é l e t e t  adni, úgy a’ mint van: úgy más 
részről e’ nagyon is az életből merített, különben hü és mulattató elöadásu czikkért 
nyájas olvasónéink kegyes elnézéséért esedezünk. Szerk.

**) Aj d i ember minden harmadik szavánál „instál“ . K Á
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ogyszer ollyan kicsiny volna. Ötvenezer ember bele nem fér ugyan, de nem is 
azért készült, bogy mindez bele férjen. Mert mig lesz kukoricza meg sza
lonna, nem különben szarvasmarha és sertés (adja pedig isten,minél tovább és 
minél több legyen!), és mig lesznek olly jó színészeink, mint eddig: mind
addig ezen színház ember miatt szét nem reped, ’s csak azért fog fennállni, 
hogy ötvenezer ember elöl elhullasson, ’s léte csak azon nemzeti szinti felirat
ból gyanittassék, melly a’ harminczadosközben egy rozzant kapu fölött ezen 
szavakkal mosolyog az olvasni tudó felé és fölé: „Bemenet a’ színházba!“

„Más kisebb városoknak p. Sopron-, Kassa-, Győrnek, szebb és téresebb 
színházuk van,mint ennek a’határtalan D.nek,“ — fogja ön alkalmasint mondani. 
Bocsánatot, hogy újra instálnom kell az engedelmet,— de ezen néhány szóra több 
észrevételünk van. Először is D. nem h a t á r t a l a n ;  — az igaz, hogy nagy, 
—1 de nem határtalan. Akár elő is számláljam egyenkint a’ kapukat a’ város 
szélén. Itt csak a’ sár határtalan; de már ennek azután széle, hossza , mély
sége mind határtalan. — Meg azután ama fönebbi városokkali összehasonlí
tás csak nekünk debreczeniekiil kedvez. Ezen apró’s vagyoni tekintetben ve
lünk nem versenyezhető városkák fényüzésen^kezdik a’ civilisatio dolgát ’s 
színházakat állitnak ezerek fcláldoztával, szépeket és pompásakat;— mi azon
ban azzal indítjuk meg a’ polgárisodás hajóját, (hajó és D .!) a’ mi hasznos, a’ 
mi szükséges; nem pedig azzal, a’ mi kellemes, ’s a’ mi nélkülözhető. Szín
ház! Az egész világ tudja, hogy mi először utczáinkat köveztetjük ki, — mert 
az embernek önmagán kiviil vannak a’marhák és taligáslovak iránt is köteles
ségei, ’s joggal egytől sem követelhetni, hogy ezentúl is utón útfélen, a’ város 
kellő közepén fújja ki élete páráját ex non sufTicienli. Ad vocem: utczaköve- 
zés! a’ zsidók meglehet régebben várják a’ messiást, de hőbben, forróbban 
Izrael egy maradéka sem várta azt, mint sok ezer magyar s z í v  D. kikövezte- 
tését. Pedig kár úgy áhítozni utána! Ha Kárpátainkon örökös hó és jég lehet, 
és senki sem akad fel rajta: miért ne lehetne D.ben örökös lucspocs? — To
vábbá, mi kisdedóvó-intézetet alapítunk, — kisdedek, de gyermekkisdedek 
számára. Ezt csak azért tartjuk szükségesnek megmagyarázni, nehogy valaki 
a g á r  kisdedeket értsen, mint mellyek számára vidékünkön egy helyen, hol al
kalmasint emberkisdedek is vannak, nem régiben illy intézet állott fel. Alko
tunk továbbá hangászegyletet, gazdasági egyesületet, gőzmalmot ’stb., ’s majd 
azután, ha mindez meglesz, azután építünk színházat nagyszerűen és D.hez il- 
löleg.— Addig azonban, mig ez megtörténik, érjük be azzal, a’ mi van, — 
térjünk a’ mostani színházba, öriilendök az örülőkkcl.

Páholyba nem mehetünk,— mert páholy nincs. Magyar ember alacsonyra, 
akarám mondani, síkra született, nem szereli a’ magosat, kivevén a’ galleriát, 
melly szüntelen nyög ember terhe alatt. — Itt a’ zártszjékjegy^ Hol van, a’ ki 
megmutassa helyünket? „Oh! ki fog mindig másra szorulni ? kiben életreva
lóság van, az megtalálja — zártszékét!“ gondolják ők, és „helyes a’bögés!“ 
mondaná rá a’ d—i pórsuhancz, ha t. i. hallaná gondolatukat. És megtalálók 
mi is nyitott z á r t  székünket, mert hiszen mi életre valók vagyunk.
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A’ ház szépecskén telik. Földszint ember mellett ember, ülve, állva, egy
más mellé szorulva, mint hering a’ hordóba, ’s tánczolva a’ jéghideg téglapa- 
dolaton, mert hiszen nincs D.ben gyékény annyi, hogy egy felföldi várost"ha
tárostól be lehetne vele teríteni. Nem messze ülőhelyünktől egy hosszu d—i 
arszlán, ki történetesen két orangoutangszerü kezét téli kabátja oldalzsebébe 
dugva jött b e , ’s úgy is vön állást a’ földszin álló emberei között, most ki 
akarja azokat huzni börtöneikből, de bár mint görbíti is könyökeit szomszédai 
hasának, a’ nagy szorosságban nem boldogulhat, ’s a’ kezek, daczára egy ne
gyedórái működésnek, maradnak in statu quo. — A’ karzaton, melly egészen 
körülrámázza a’négyszegű házat, ember hátán ember. Nem hinné senki, meny
nyi sok jó ember fér meg illy kis helyen. De az is igaz, hogy inkább tűrte 
volna egynémellyik a’ 145 évi török igát, mint most ezen két órai nyűgöt. Hí
jába! a’sors ónsulyu karával rájok nehezkedett,’s illy esetben mit lehet egye
bet tenni, mint nagyokat nyögni, mint a’ mellény gombjait repesztö’s fülhasitó 
keserves hangokon feljajdulni, ’s a’ nyomott kebel szorult üregeiből egy-egy
fájdalmas sóhajt kifúni az ónsulyu kar tulajdonosához?-------mihez különösen
a’ karzat emberei, meg hasonló magasságban fellengő bajtársaik, azon Ca- 
dentia istennő köténye alá vonult sohajhösök, a’ költönczök, olly emberül 
értnek.

De miért is sereglett be ma illy számosán a’ mélyen tisztelt közönség? 
Ritka dolog, az igaz, minálunk is az a’ „ t ö m ö t t “ színház, de ma minden kü
lönösjóstehetség nélkül is meglehetett vala jövendölni, hogy nem épen rósz 
jutalomjálék lesz. Mert a’ jutalmazandó művész mit is el nem követett min
dent, hogy a’ ház jól megbéleltessék nézővel? Nézze, nagysád, itt a’ mai 
szinlap, ’s ez sok ,,ktilönminden“nel kecsegtet íme itt van, hogy ma minden 
lesz, lát- és hallható: z e n e  — mert Boka Károlynak egyébiránt a’ maga ne
mében igen érdemes barna művészköre ma a’ színpadon jelenend meg , ott 
működendő; — táncz ,  — annyi, hogy az embernek előre is borzad haja 
szála a’ lábficzamitó figurák csak gondolatánál is* ); — s z a v a l á s  is lesz, — 
valami szerény elvonultságban izzadó ’s nevét a’ világ előtt titkoló, különben 
gcnialis költő hazánkfia legújabb költeménye fog elszájajtatni — mint nevezék 
1795-ben a’ szavalást. Sőt mi több, még s z í n d a r a b o t  is látandunk, mind
össze egy kurta felvonásban,’s benne csak két színész jelenend meg, de az egyik 
7 —8 külön szerepet visz, ’s nekünk elég alkalmunk lesz egy színész hatalmas 
mimicai tehetségét bámulnunk, — min kételkednünk egy perczig sem szabad, 
mert hiszen jó kezekben vannak a’ szerepek. Hát még mi lesz ? Hát bizony 
még m á r v á n y s z o b o  r-mutatványok is lesznek a’„hiresRegenti szerint be
tanítva.“ — No ’s! nem elég-e, hogy D. művészi szelleme fölébresztessék?

Üljünk tehát szép csendesen, majd csak megcsendül egyszer a’ varázs
erővel biró csöngetyü. A’ karzat dörömböl ’s tombol, mintha egy szilaj ménes

*) Műkedvelők és nem kedvelők (értsd: szinuszok) által „közkedvességgel lejtve“ —
mondja a' szinlap. K A.
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rekesztetnék istálóba fejünk fölött. *S valóban a’ földszinnek vannak tagjai, 
ollyanok, kik tulajdonképen a’ karzat koszorújának lennének kiegészítő virá
gai, de kiket a’ garasok különösb kedvezése földszinre jutni engede , ’s ezek 
eléggé vakmerők a’tomboló seregnek időszakonként e’characteristico-critico- 
satyrico-humoristicus szót felkiáltani: „abrak!“ *— Azonban ha ezen uracsok 
hatásra számolának e’ szavokkal, nagyon megcsalatkoztak hitökben. Mert ré
szint, hogy ezenwitz már kissé kopott, élét vesztett ’s ollyatén, mint füles há
tán az íitleg, — részint, mert a’ felsőbb régiókban száguldó lángeszek az 
a l u l r ó l  jött csapást föl sem veszik — mint csupán gyáva eröködést, — és 
csak a’ f e l ü l r ő l  jövő nyomás miatt jajdulnak fel: — a’ karzat e’ malitio- 
sus felkiáltást hallatlan hidegvérüséggel ’s legfölebb egy megvető gúnymo- 
solylyal fogadja és továbbá is „megy rendeltetése pályafutásain, merre ereje 
’s inai vezetik.“ A’ karzatot, úgy szólván, egészen a’ helybeli nemes tanuló 
ifjúság bitorolja.

’S ime a’ csöngetyü megszólal egyszer, — kétszer. A’ karzat bög-orga- 
numa tetőpontját elérni közeledik, annyira fejezi ki magas tetszését. ’S ittDeb- 
reczen dicséretére lehetlen meg nem jegyeznünk, hogy színháza falai erős- 
bek, szilárdabbak, mint a’ szent hajdankorban Jerikó falai valának, mint miket 
egy hitvány trombita tuda földre teríteni, holott amazokat annyi ép tüdő mű
ködése sem bírja csak megingatni is.

A’ függöny emelkedik; szerencsésen föl is é rt, — mi nem mindig szo
kott megtörténni.

,Ejnye! hogy az isten verjen meg! ne düleszkedj úgy a’ hátamra !4
„Lökd le, pajtás, azt a’ cívist!“
„ ,Kalapot! — le a’ kalappal, — nem látunk!“4
„„Hová tegyem? hisz még a’ fülemnek is alig találok helyet!4“4
,„„Nem szabad pipázni! — le a’ pipával!““ 4
Ezen dictiókkal kezdődik a’ játék, felváltva karzaton és földszint, 's pe

dig mindjárt elején beszéd- és cselekménydúsan kezdődik.
„Pszszszt! Novitius deák! Halljuk! halljuk!“ — ezekkel toldja meg a’ 

földszinnek fentemlitett galleriához tartozó egyik garasteljesb része az elki- 
áltottakat. É s -----------

„Néma csend ül a’ komor tetőkön!“
’S a’ barna művészkör lelkesült és változatos kiilformáju tagjai végig 

nyúlnak hegedüjeiken, belelehelnek trombitáik odvába, beleharapnak klari- 
nettjeik szopókájába ’s a’ nemzeti zene bájhangjai megszeliditnek — medve
csoportokat.

’S mint minden e’ múlandóság siralomvölgyében, úgy a’ czigányzene is 
végét érte. ’S lön újra tombolás, lön torok-, erömüvészetkisérlés a’ tetszést 
nyilvánító karzaton; lön fülszaggatás és fogcsikorgatás a’ földszin csöndes 
embereinél. Igen! mert I^-ben a’ földszin soha nem tapsol, soha nem nyilat
kozik — kivevén, ha néha-néha a’ karzat leköpései (pardon! de nevénél ne
vezem a’ gyermeket) ellen tesz nyilvános óvásokat —; itt a’ galleria vette ki
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magának a’ bíráló tisztel, A' karzat dob koszorúkat, a’ karzat fütyül — a’ mi 
mindkettő nem épen ritkán történik. És van is azután ezen karzati tetszés
vagy nem tetszésnyilatkozatoknak hatásuk! látszik azután a’ tekintélyes — 
mondhatnék: ólmosbotos — critica előtt hódoló színészeken a’ l e g f e l s ő b b  
kívánatnak eleget tenni buzgó igyekezet!— No de mi sem akarunk a’ galleria 
jogába vágni, mi sem akarunk mindenről véleményt mondani, mit ez este látánk 
’s haliánk. Csak még egy két különösséget jegyzőnk fel ezúttal a’ ma estei 
élvezetből.

Egy felvonásközti szünetben a’ karzat unni kezdé magát, mert akkor 
zenészek és színészek nyugvának. Mit kezdjen? A’ leeresztett függöny da
czára is látni akart valamit, — ’s ez magában nem sok. Hisz a’ függöny fel
húzása — melly itt az erömütan legegyszerűbb szabályai szerint történik — 
és K—yné megjelenése egy perez alatt megtörténhetik, csak szólni kell — 
gondolják magukban. És „K—yné!“ ( ez  volt neve a’kedvencz színésznőnek) 
harsog egy torok, a’ nyáj vezéri torka. ’S „K—yné!“ ordítja utána a’ sereg 
egyhangúlag ’s mindinkább növekedő zajjal. A’ lármára fölemelkedik a’ füg
göny ; a’ karzat rögtöni szélcsendben várja ordilottját, ’s ime ! kilép — a’ ren
dező, vagyis inkább a’ czédulahordozó (magunk sem tudjuk, mi tulajdonké
pen ; tán ö maga sem tudja ?), ’s jelenti mély tisztelettel, miszerint ,,K—yné 
asszony vetkezik ’s öltözik.“ — A’ karzat agyán egy merész gondolat villan 
át, ’s az eszmetársulat nyomán még más tetszetős gondolatok. „Nem tesz sem
mit! Annál jobb! Hadd jöjjön ki!“ — válaszok a’galleria. „Hadd jöjjön ki!“ 
hangzék mind közönségesen. „K—yné!“ zúgott a’ förgeteg. És K—yné kö
penybe burkolva megjelent. ’S a’ karzat csak azt sajnálá, hogy K—yné csak
ugyan fe l v o l t  ö l t ö z v e !

Még egyet! — Egy felvonásban — hol zene is került elő — észreveszi 
a’ karzat egyik szinészkedvenczét F—ót a’ színfalak megett hegedülni. Meg
lehet, mivel a’ művész ezen eddig nem ismert tulajdonsága által lepetett meg; 
lehet, mert csakugyan jeles volt a’ hegediilés: elég a’ hozzá, F—ó a’ játék 
végével kikiáltaték. Azonban F—ó pongyolára vetkezve, egy ingben állott a’ 
színfalak megett, ’s igy a’ közönség színe elébe ki nem léphetett. A’ karzat 
azonban nevét kiáltani nem szűnik; végre türelmét veszti,’s tagjai közül 4—5 
egyén kiválik, hanyatthomlok szökik a’ karzatról le, az öltöző-szobában keresz
tül a’ színpadra, ’s az ott desperáló F—ót igénytelen pongyolájában sans géné 
et sans compliments, a la Baczur Gazsi föltett kalapokkal kiránczigálják a’ kö
zönség elébe. És F —ó meghajtja magát ’s a’ karzat „diadalmat ünnepel.“ — 
— A’ játék végződött. Az ott látott- ’s hallottakkal iveket tölthetnénk, de 
ezúttal elég ennyi.

A’ commentárkészitést az előadottakhoz a’ nyájas olvasóra bízzuk. — 
D—t pedig lengje körül a’ művészet szelíd szelleme!
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I R O D A L M I  L E V E L E K .

ll.
P e s t ,  mail. 24. 1844.

Vulahára véltük V a j d a  Da l  h o n á n a k  negyedik füzetét, mellyel azonban e' 
gyűjtemény, úgy látszik, befejezve nincsen, mert- nem hozza még az , , Időszakok“ 
folytatását, az Imadalok, a’ Szellem és h o nda lok’s az Eszdér utóbbi könyveit; de 
igen a’ Szerelemdalok három uj könyvét, satirákat, elegiákat,’s egy uj költemény első 
könyvé t: , ,A’ természet bájai.“  Ezekből ’s az aláírók Ígért lajstroma elmaradásából 
újabb füzeteknek nézünk elejébe.

V a j d a ,  legbelsőbb lényében poétái természet; minden gondolata, mint minden 
tette az életben, poesis; természettudományi és politicai értekezései nem kevésbbé 
poefaiak, mint kötetlen költeményei: de valamint ott nem találja meg a’ tudományos 
formát, úgy itt a’ művészit nem. Nála a’ szárazak ’s a’ vizek még együtt vannak, az 
ö , , legyen“ szava még nem elég erős azokat egymástól elválasztani. Senkinél sem 
áll úgy egymás mellett a’ fenséges ’s a’ mindennapi, a’ poétái ’s a' prosai elem, 
mint nála. Neki tetszett kötetlen alakot választani költeményeihez , mintegy visz- 
szamenve a’ poesis pólyáihoz , hol a' nyelven vétetik ugyan már észre bizonyos 
szabályzott lejtés, némi hajlam a’ crystallisátióra, melly azt a’ prosai prosától, 
hogy igy szóljak, megkülönbözteti, ’s mellyböl utóbb a’ vers fejlődött k i ,  de 
most még a sok kristályvíztől nem menekedett meg; ’s e’ kötetlen, e’ szabad 
forma költőnket, kifogyhatatlan poétái hangulat, gazdag phantasia ’s termékeny alle
góriái plaslicitása mellett, olly bőségre és kiereszkedésre csábítja el, mellyet a* kötött 
forma hasznosan korlátoz — , olly gondatlanságra, melly helyett az figyelmet és gondot 
hív vala fel. ’S e' forma — a’ mi szinte baj — nem saját, hanem utánhangja a’ bib
liainak; ez az ünnepélyes, jóslói, patriarchalis beszéd úgy hangzik, mint a'népen ural
kodó főpapé és prófétáé a’ néphez, melly bennök hitt, ’s kik nemcsak papjai, hanem 
philosophusai, törvényhozói, kormányzói voltak. A’ mi költőink és olvasóink közt nem 
létezik illy viszony. Azért, mi amazok szájába jól il lett, ezeknél utánzottnak, kere
settnek, természetlennek találtatik; ’s ha valaki úgy belé szokott is, mint Vajda, kinek 
minden gondolata és érzése már mintegy tudta nélkül ölti fel a’ formát, ránk nézve az 
nem kevésbbé idegen. ’S ez ünnepélyes hang, igy köteteken átvíve, elhasználja magát, 
mert nem lámogattatik a’ tárgy szentsége ’s a' szóló viszonya által. 0  ugyan egy fő
pap, a’ természet és jog főpapja szerepét választó magának, de ez csak szerep marad, 
mert a’ hatalom kútfeje, melly a’ népben van, hiányzik. Lamennais bibliája azért hatott 
úgy népe közt, mert nemcsak hízelkedett a’ nép szenvedélyeinek, hanem mert e’ val
lásivá lett forma, egy pap szájában, a’ forradalom minden irtó törekedései ellenére is, 
a’ tömegeiben váltig catholicus népnél szükségkép viszhangra lelt. A’ melly evan
géliumot a’ mi költőnk hirdet, azt az ő közönsége jobb szívvel olvassa a’ philosophu- 
sok és politicusok Írásaiban, világos magyarázó s vitató előadásban inkább, mint,kü
lönféle allegóriái uj személyesitések apparátusával.

’S ez az a l l e g ó r i á i  forma a’ második, mi ellen kifogásunk lehet. E’ mód, 
melly szerint mást gondolunk, és mást mondunk; a’ jelentés és kifejezés e’ keftősége, 
általában igen kétes becsű a’ költészetben. Más az a’ képző művészetekben, hol esz
mét másként, mint képekben, nem lehet kifejezni. Minden személyesités első kelléke a’ 
határozottság és érthetőség, hogy, mit a’ költő kepes előadás által kiemelni, hatóbba 
tenni szándéklott, uj és ismeretlen alakok cselckvényeiben rejtélylyé ne fajuljon 
Vajda e’ szíribe is ütközött; ‘s bele fáradva teszsziik le költeményei e'nemét, gondol
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va, hogy ezeket legtöbbször világosabban 's épen azért hatóbbon is leltet vala el
mondani.

De nem egyedül a’ forma az ,  mivel kötetlen költeményeiben megbarátkozni nem 
tudunk. A’ t á r g y a k  választása is gyakran nem szerencsés. Az „Időszakokéban 
(I. fűz.) egy „CulturgiscBIclífé^ltz ,,Eszdér“ben (III.fűz.) egy geogonia van megkísért
ve ; ’s mindkettő tudománynak kevés, költeménynek sok; az észnek nem eléggé szigorú 
és pontos, az aestheticai érzéknek száraz és hideg; ’s az utóbbi mü a’ Pentateuch első 
könyvével, melly rögtön eszébe jut az olvasónak, nagyszerűségre ’s fenségre nézve 
távolról sem mérkőzhetik., ,A’ természet bájai“  (IV. fűz.) sokkal lelkesb ésköltöibb ama
zoknál; de lazabb összefúggésü, *s mint egyéb darabjai költőnknek, igen egyenetlen 
becsű; vannak elragadólag szép és gyöngéd, vannak száraz, áradozó, fárasztó, hogy 
ne mondjam, untató szakaszai. Nem minden ismeret ’s nem minden eszme alkalmatos 
költői előadásra. Szerencsésebb, mint a’ tanköltemény e’saját, követésre nem ajánlható, 
lyrai nemében, költőnk, úgy nevezett dalaiban, mellyek egyébiránt bel- és külső for
mára az eddig említettekhez hasonlítanak. Ezeknek is egy-egy könyvén vagy egy 
uralkodó eszme fonódik által, vagy mégis bizonyos folytonosság vételikészre. A’ ,Sze
relemdalok I. és II. könyve (I II .IV .fű z )  gyermek- és ifjúkori emlékek, költői önélet
rajz, mellyben a_’ kebel élményei (Erlebnisse) szeleteire méltó naivsággal ’s melegítő 
bensöséggél reproducáltatnak. Az , Imadalok4 (III. fűz .) , az isteni hatalmat dicsőítik 
hymnusi emelkedéssel. Istent kár volt költőnknek hol ,öserövé‘ , hol , világszellemmé1 
általánositni; e’ metaphysical nevek physicába és philosophiába valók; a ’ költőnek 
nem do lga , a’ concrét eszmét elvonttá tenni, ’s róla az egyediséget lefosztani. A’ 
„Szellem- és hondalok‘‘ban (I. könyv, III. fűz.) a’ jogegyenlőség evangéliuma hir— 
dettetik. A’ húsz dalból álló bevezetésben számtalan személyesített eszmék (szellemek) 
mozognak fel ’s a lá ,  a’ költő apostrophékban meríti ki magát, mig végül a’ 2 l - b e n  
a’ dolog velejére jövünk; ’s ez igy hangzik: , ,a’ jog  az , mi a’ hazát védi“ ; ’s e '  
thema melegen, helyenként hatályosan, de szinte nem hosszadulmak nélkül, tárgyalta- 
tik kilencz dalbari. A’ „Beszélyek“ nek (III. fűz.) az e’ nevet viselő költeményekkel 
egyéb rokonságok nincs , mint hogy a’ költő valamelly történet fonalára fűzi tan ja it ; 
sőt lényegesen különböznek tölök az által, hogy e’ történetek nincsenek e l b e s z é l v e ,  
hanem a’ történetek részeseinek beszédeiből kivehetők. De mind a’ mellett e’ „beszé- 
lyek“  Vajda legszebb költeményei közé tartoznak. Az első ,,Háhoru  (költött) episod 
az utolsó lengyel támadásból, a’ magát feláldozó hazafiságot és szerelmet dicsőíti; a’ 
másodikban „Gyula“ kényszeritett eljegyzés által szülemlett állapotok festetnek; végre 
„ A z  éj fiá“ ban rémitö képe adatik a’ nemesi kényuraság következéseinek. A’ hol 
költőnk eszméi igy egyedítve ’s megtestesítve jelennek meg, ott ö hatásáról bizonyos 
lehet. Színei elevenek, az indulatok festése erős, a* jelentés mély és való. Az I. és II. 
fűz. elbeszéléseiről bízvást hallgathatok, miután azokról egy elmúlt criticai folyóiratunk 
ismételve szólt; a’ v e r s e k r ő l  kívánok még emlékezni, mik a’ IV. fűz. nagyobb ré 
szét teszik. Ezek közt leljük először is a’ Szerelemdalok III. IV. könyvét. Nem mond
hatni, hogy a’ költő küzd a’ külső formával; az elég könnyű, 's bár néha incorrect és 
szabálytalan, mégis ritkán darabos; mind a’ mellett itt alig leljük már fel öt: hevét, 
erejét, szárnyalását. Lehet dal jól gondolva, jól Írva; de ha nem olly tiszta conceptio, 
nem olly átlátszó és világos, hogy azt közvetlenül megértsük ’s á»érezzük, úgy az 
meg nem él;  ha nincs a’ költő érzése teljéből fakadva, nem fogja soha a’ költő érzé
sét ránk elragasztani, 's meg nem é l ; ha nem úgy fejezi ki a’ költő érzésé t , hogy 
bigyjük,mikép azt máskép nem lehet; ha eleven nyomot nem hagy az olvasó lelkében, 
sőt abba nem tapad, ’s az ismétlendö olvasás vágyát nem költi f e l : úgy meg nem él. 
Én figyelmesen elolvastam valamennyit, de emlékezetem egyet sem őrzött meg. Mohón 
kaptam a’ „Satirákon“ , mellyek n é v  szerint tetemesen vannak; de alig közte egy pár 
sálira. Legtisztább dalait költőnknek ezek közt találjuk, illyek p. A’ háborgató, Félte



383

lek, Boldog élei, Életmű, Számadás, Búcsú Bájlialomtól, A 'feltámadott, A' sok alakú 
' s tb . ; némellyekbeu jól el van találva a’ didacticai hang, mint a’ „Bölcseség, Tanács, 
Buzdítás“ czimüekben; van néhány expectoratio, mint p. a’ „Való“, melly mutatja, mint 
nincs költőnk a’ világ folyásával megelégedve, de azért az még nem salira; az , ,É gi ut“ 
is a’ föld bajaira emlékezteti, de nem satira; a’ „Fölvett keztyü“ véres kifakadás egy 
néppárt ellen (helyenként homályos a’ kifejezéssel küzdéstől), de nem sat ira ; az „ É j-  
kedvelök“ ben ostort forgat a’ költő, de óda inkább, mint satira; , ,A’ kis lelkű bírá
lókkal leczkézi, de nem satira ’stb. Az épen nem közönös dolog, a’ szépmüvek ne
meit szabatosan meghatározni; e' nélkül támadoznak ugyan uj fajtáu müvek, de több
nyire jellemtelenek és formátlanok. A’ müszabályok és miiformák nem korlátái, hanem 
regulatorai a’ lángelmének; nem törpitik azt e l ,  hanem nevelik és képezik; n é ma '  
lángelme ellen találtatlak föl, hanem a’ lángelme által,  mellynek müveitől vonattak el. 
Ferde elnevezésekkel fogalomzavart okozunk az elméletben, és szabadosságra bátorítjuk 
az alkotó művészt. A’ genie pedig genie marad a' müczélok által feltételezett korlátok 
között is. Azonban van egy pár darab ollyan, melly kitűnő satirai eret tanúsít, Ily- 
lyen az „Éljen és veszszen“ (értsd: „az ostobaság!“ ).

Melly sojia oskolaport nem nyelt vala, és kitanultnak 
’S bölcsnek tartja magát: éljen az ostobaság!

3Iellynek kéjrab a’ nő játék, (?) deli, csinos edényke,
Fsak simogatni való : veszszen az ostobaság !

Ez igy foly aztán, váltva az „éljen és veszszen“ refrainnel mintegy száz disticho- 
uon keresztül. Egyes igen erős, szép sorokkal, de belső folytonosság, a’ páros disti- 
chonok némi, bár ellentételes összefüggése, és fokozatos előhaladás nélkül, mi álla! a’ 
bárhol kezdhető ’s megszakasztható darab némileg organicus egészszé válnék. E' mel
lett mindig csak az éljenes disticlion satirai természetű, mint a’ melly éljenével fordí
tott  hatást eszközöl, ’s gúny tárgyává teszi az éltetett ostobaságot: mig a ’ veszszencs 
támadó, kárhoztató. Ez magában nem hiba, de hiba, hogy a' vivat és pereat nem igaz
ságosan osztogaltatik: amaz az ártatlan, ez az ártó ostobaságot ille tné, mire, úgy 
látszik, a’ költő nem ügyelt eléggé. így, a’ sok közül, mindjárt a’ második distichon- 
párban éltettetik az, kinek bibliája a’ kártya : egy nemcsak magát (ez még hagy- 
ján!)  de önnöneit, vagy megcsalt ellenségét rongáló szenvedély; ’s elvesztetik a' pol- 
t r o n , ki vitéznek dicsekszik ’s aztán megveretik: pedig a’ poltron igen ártat
l anál l a t ,  ’s ha megveretik, azt csak az ö háta érzi. Az „Utazó magyarok“  de
rült éles gúnyor utainkra, ’s utvám-menleseinkre. Koronája e’ szakasznak az Élet
képek olvasói előtt már ismeretes „ M a g y a r o r s z á g “ , themája: „Nincs a’ ma
gyar földön kívül élet“ - Homályos helyek, incorrect sorok itt sem hiányzanak, a’ mi 
ká r ;  mert tartalmilag e’ darab mestermü. Alig van nemzeti állapot és előítélet, melly 
itt ostorára ne találna. Bár Vajda e’ nemet, mellyre kitűnő hivatása van, sem el ne 
hagyná, sem el ne hamarkodná. Mert a’ satira főleg a z , melly sok gondot és simítást 
kíván, nehogy maga uj satirára adjon alkalmat. — 'S ezekkel méltatva lenne e’ köl
tőnk, kit, iránya nemességénél fogva, fiatalainknak ajánlva ajánlunk. Nem óhajtjuk ugyan, 
hogy világnézete, melly álláspontul az indus páriáét veszi, elharapózzék; nem minden 
van úgy, mint kellene lennie, de azért nem mondhatni, hogy minden a’ mi van 's a’ mint 
van, jogtalanul van; de ez az eligazodás megjö az idővel mindazoknál, kik gya
korlati életet élnek. Alapul a’ jó , ha meghaladja is a’ mértéket, nem á r t ,  mert vajmi 
nagy tőke kell abból, hogy egy hosszú életen át költhessünk belőle.

D. S c h e d e 1 F.
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P O Z S O N Y I  K A R C Z O L A T O K .

II.

, ,Késő bánat ebgondolat!“  mondja az ősei életelvet követő egyszerű m agyar, kit a’ 
külföld majmolása még ki nem vetkeztetett nyiltszivüségéből, ’s a’ méregmézes ud- 
variság kigyóbőrbe nem bujtatott. Miért ne mondanám tehát én is, kire az olly igen 
ráillik ?

Lássa, kedves szerkesztő u r ! elhamarkodtam a' dolgot minapi czikkemmel; 
vagy tulajdonkép a’ posta hamarkodta e l ; mert miután belevetettem a' ládikába (hisz 
tudja kegyed , hogy én nem szoktam bérmentezéssel bajlódni; legalább tapasztalta, 
midőn közlésemet vévé) csakhamar vágtatva, mondom v á g t á i v á  haladott vele Buda
pest felé; ’s én többé vissza nem kaphatám czikkemet, hogy m á s  n e v e t  adjak 
neki; mit tennem annyival czélszerübb lett volna , mert előbbi czikkemben adott d e-  
finitiója a’ karczolatoknak többek által félremagyaráztatott.

Kegyed azt gondolná: a’ név csekélység. Ne higyje; országos fontossággal bir 
a z ;  eléggé bizonyltja a’ tapasztalás; mert ha valamelly indítvány ma A.vagy B. nevét 
viseli: senki sem párto lja ; ’s ha holnap Cs. magáénak vallja, — már közfigyelmet 
ébreszt ’s legtüzesebb védelmezőkre talál. A’ név tehát korúnkban nagy szerepet 
játszik; mit, hogy bővebben megértsen k eg yed ,  egy kis commentárt kellene hozzá 
Írnom; de annyira elfogott a’ fájdalom minapi hamarkodásom miatt, — mert mint 
igen bölcsen emlegetni szokás, mindnyájan gyarló emberek vagyunk, — mondom, 
annyira elfogott a’ fájdalom minapi hamarkodásom miatt,  hogy jóformán gondolkozni 
sem tudok. Mert lássa, kedves szerkesztő ur, mi nagyon érzékeny emberek vagyunk, 
’s bár nem tagadhatja is a’ világ, mert elégszer hirdettük, hogy tudunk uralkodni ér
zéseinken, — azért mégsem követelheti tőlünk senki, hogy a 1 szunyogcsipéseket föl— 
jajdulás nélkül türjük , vagy baklövéseink miatt ne keseregjünk, ’s be ne töltsük a’ 
házat *) jajveszékléssel.— így vagyok én jelenleg ; betöltőm, ime; kegyed lapjainak 
jókora hézagát a’ fölötti sopánkodással, hogy czikkemnek , ,karczolatok“  nevet adtam; 
mert azt gondolhatná valaki, hogy a’ karczolatok alatt sértegetések lappanganak ; 
pedig, bocsánatot kell kérnem az illy félremagyarázóktól: én nem szoktam zsákban 
macskát árulni vagy köpönyeg alatt ligét mutatni. Ha épen sértegető kedvem vagy 
természetem volna, tudnám én a’ jó példákat követni, ‘s nem karczolgatnék, hanem 
derekasan vagdalkoznám, mint nálunk bajnokuépnél divatos, kik a’ görbe vasat nem 
czifraságul hordjuk oldalunkon. ’S ki vehetné ezt nekem rósz néven , hisz a’ li tera- 
turában nincs ,municipium‘, nincs ,salvus conductus4; itt ugyancsak kiugratjuk a’ 
nyulat bokrából, ’s ráduplázunk csakúgy ro p o g ! vagy megragadjuk azt a’ hatalmas 
fegyvert, mellynek neve t o l l ,  ’s úgy megszabdaljuk ellenfelünket, hogy három hó
napig sem ül a’ zöld asztalhoz,— ha csakugyan be van vonva Íróasztala zöld posztó
val vagy viaszos vászonnal.

Minthogy azonban én sem életben sem literaturában nem vagyok barátja a’ p á r 
v i a d a l o k n a k ,  szükségesnek láttam iszonyú fájdalmamat föltárni a’ közvélemény 
e lő tt,  a ’ miatt , hogy czikkeimnek olly nevet találtam m e g f o n t o l á s  (ez az igazi

s r Szerk ur maga szokta-e a’ revisiot csinálni? mint egy veterán-szerkesztő, kinek 
e g y e d ü l  i foglalatossága csak nyomtatási hibák böngészdében álL Ha igen: vigyáz
zon kegyed, hogy ,,házat“  helyett ,hazát“ ne nyomjanak. K.
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diplomatics kifejezés !) nélkül adni , melly a' kardcsattogásról vagy pisztolydurro- 
gásról álmodozókat arra a" gondolatra bírja , mintha talán valami szellemrokonságban 
állanék velők; más béke- és nyugalomszeretöket pedig visszatartóztasson czikkeim 
olvasásától.

Mivel már nagy őszinteséggel— melly nevet gyakran a’ meggondolatlanságra is 
szoktunk biborpalástul akasztani — kimondottam, hogy én a’ párbajnak életben és 
literaturában ellensége vagyok,— „állásommal párosult hű kötelességemnél fogva“  — 
mint mondani szokás, okát is adom. É l e t b e n  ellensége vagyok; mert tudom mi 
a z  é l e t ,  ’s barátja vagyok az épségnek és erőnek, mellyel tékozolni vagy épen meg- 
rontani természeti és polgári bűnnek tartom; de ezenkívül egy világszerte divatozó esz
méből vont következtetésnél fogva is, — miszerint t. i. első tekintélyeink azt állítják, 
hogy a’ statusnak nines joga egyes polgár élete fölött,  ’s ez okból a’ halálbüntetés 
eltörlése mellett küzdenek; én ebből csak azt következtetem, hogy egyes polgárnak 
még kevésbé van joga másik polgártársa élete fö lö t t ; ’s ig y ^ n  inkább a’ párbaj el-  
törlesztése mellett declamálnék. —  L i t e r a t u r á b a n  pedig azért vagyok ellensége 
a’ párbajoknak, mert a’ személyes czivakodás sem Ízlést, sem értelmet, sem erkölcsöt 
nem fejleszt, nem nemesit; sőt kártékonyán hat mind a’ háromra, ’s oily ragályos ter
mészettel b ir ,  hogy az egyes irók villongása még a’ társas körökben, sőt nyilvános 
életben is fölébreszti a’ viszálkodás dühét.

Eddigi soraimból kegyed szerkesztői mély belátása mindenesetre kiismeri, 
hogy karczolataim nem egyebek, mint egy — magát el nem bízott Írónak eszmevá- 
zolatai; ha jobban te tszik : töredékes vonalakkal jellemzett életképecskék , mint ezt 
alabbi rövid közléseim is bizonyitandják.

Életjeleneteiuk tarkaságában furcsán tűnnek föl a'declamatiok a' tények ellené
ben. P. o. hirdetjük: emeljétek a’ hazai mű-és gyáripart; vegyétek a’ honi kelméket; 
kötelezzétek magatokat, hogy részesei lesztek e’ szép hazafiui buzgalomnak ; ime itt 
az aláírási i v ; nézzétek, milly szép nevek tündöklenek már ra j ta ;  ezek sorában állani 
dicső dolog. A' kinek az iv elébe tartatik, mondja: ,hisz én úgysem szoktam külföldi 
gyártmányokat vásárolni; megelégszem hazám búzájával, borával ’s gyártmányaival; 
ezen aláírás rámnézve fölösleges; a'kik eddig ellenkezőt tettek,’s nem bíznak magokban, 
hogy jövendőre önmaguk elszántából a’ külföldieskedéssel fölhagyjanak : ezekre nézve 
szükség az illy lekötelezés; de sükere ennek is csak úgy lesz , ha elég- szilárd je l— 
lemüek — megtartani Í r o t t  szavokat.4 ’S ime ezen ember r ó s z  h a z a f i n a k  
mondatik; mert a’ formalitások helyett a’ dolog lényegéhez ragaszkodik. Az alairottak 
nevei pedig mint moecenásoké ragyognak a’ hírlapokban, és ha látnád megrendelései
ket: tapasztalnád, hogy az aláírás csak a’ papiroson kötelező.

Beszélnek az emberek szabadszólásról, véleménytürelemröl, mint a' társadalmi 
élet alapkellékeiröi; *s nézd meg e' férfiakat, mit cselekesznek, ha mások eltérő véle
ményben nyilatkoznak. Belevágnak szavaiba; elnémító mozgalmakat tesznek, sőt szük
ség esetén le is zúgják;mert nekik, nem ugyan theoriai, hanem gyakorlati elvolt: nem
hallgatni, ha más beszél és nem-hallgatni, ha más nem beszél; azaz — mindig csak 
ők akarnak beszélni.

Sürgetjük a' nevelést, különösen pedig a’ népnevelést ; jntjük az ifjúságot jó 
magaviseletre, Hiedelemre, az időnek hasznos foglalatosságban töltésére 'slb. De meg
feledkezünk arról, hogy a’ j ó p é l d a  legbiztosb nevelésmód, ’s tetteinkkel tízszer 
rontunk, mig szavainkkal egyszer építünk. Ionét van, hogy a’ sujtjisos beszédek iva
dékról ivadékra átszállanak; de tényeket miud a’ múlt, mind a' jelen kor gyéren mu
tathat föl. K



N E M Z E T I  SZÍ NHÁZ.

A ’ színházból jövök! Ön ért, e' három szó megfejti ön elölt a z t ,  mit most 
érezek. Hisz ön vala a z ,  kinek keblébe öntém a’ panaszt a’ tél unalmas estéin, 
midőn a’ sár és szél által csöndes szobánk falai közé szoritva, csak a’ „ ta ro k 44 vala 
nyomom pótléka annak, mit Pesten elhagyók. — Ön tudja, milly örömnap vala reám 
nézve a’ kedd és szombat, melly hírlapot, 's ebben pesti híreket hozott, híreket ama 
körből, mellytől olly nehezen váltam el, ’s e’ hírek perczekre jól estek; ámde, mint 
nőnél a’ tiltott szerelem, később keserű érzeteknek lőnek szülői. Tantalus sorsát tűr
tem ! A’ hírlap uj meg uj képeket mutata, mellyek csak képzetemben lebeghettek előt
tem, ámde valóban soha sem.

Tudja ö n ,  milly nehezen ese t t ,  a’ színházat nélkülöznöm, milly epedve 
vágytam látni ama darabokat, mellyek legújabban tűntek fel színészetünk egén, 's 
mellyek olly sok szép órát szereztek a’ pestieknek, mig nekünk csak sóvárgás anyagául 
szolgáltak.

Tehát a’ „két pisztolyról44, mellyre ön velem együtt olly kiváncsi volt ,— azért 
sem, Jtürjön még egy kissé, mert előbb másról beszélek.

A’ hon atyái felkarolták a’ nemzeti színészet árva ügyét, jól tudva, hogy ez 
hatalmas tényezője, ’s kifejtöje lehet a' nemzetiségnek, itt a’ fővárosban, hol az, fáj
dalom, csak úgy ragyog, mint zománcz a’ durva érez felett. Igen, hallhat ön Pesten 
magyar szót, hallhat sok szép résztvevő nyilatkozatot a’ nemzetiség ügyében, lelhet 
köröket 's családokat, hol az él, ’s honos; ámde a’ tömeg — a’ népség n é m e t ,  — 
’s habár az újabb nemzedék nyújt is reményeket, az, melly most él, mikor a’ részvét 
kell, német ’s nem magyar.

’S szerintem egyik föczél az vala a* szinház pártolásánál, hogy a’ nemzeti nyelv 
iránt ébresszen itt rokonszenvet,’s hogy olly vonzó pontul szolgáljon, melly a’ mulat
ság csalóka lépével édesgesse a ’ magyarsághoz a’ város német lakóit. ’S im legördült 
három év az ősz sz. Gellért felettes e’ czélhoz keveset közeledők színházunk,’s miért?  
mert adtak benne sok silány ’s kevés jeles franczia müvet, adtak eredeti drámákat is, 
mellyek, ha ugyan képesek voltak is azokat mulattatni,kik már eljártak a’ színházba; de 
semmi esetre sem csalogathatták be azt oda, ki nem a’ nemzetiség iránti vonzalomból, 
’s a’ hazafiui kötelesség érzetéből, de mulatságvadászásból jár a’ színházba, pedig a' 
nagy tömeg (még a’magyarok közt is)il lyen,’s igy az,ki talán értett is magyarul, nem 
ment a’szinházba,hol szinte csak külelemekkel találkozók, 's igy csak ollyanra számol- 
hata, mit a’ német színházban is föllelhetelt, hova azonkívül még ismeretségi ’s egyéb 
viszonyok is vonták.

’S hát mée; az, ki nem tuda tökéletesen magyarul, minek ment volna a’ nem
zeti színházba? Ot csak a’ nyelvtanulási vágy vihette volna oda! de ezt einem érhette, 
mert hisz az adott darabok nagy része a’ szemnek semmi, vagy igen kevés éldeletet 
nyujta, ’s igy hiányzott az, mi elfoglalná ’s édesgetné ötét addig i s ,  mig halkan és 
fokonkint annyira ment, hogy a’ szavakat is megértse.

Csak olly darabok , mellyek a’ szemnek*) uj képeket n y ú j ta n a k , ’s uj élve
zetet adnak, gyakorolhattak vonzó erőt a’ nem magyar közönségre nézve, ámde 
Hlyeket csak a ’ múlt nyár óta ada a’ nemzeti szinház, ama néhány darabok
ban , mellyek a’ nemzet életéből lévén merítve, ennek szép ’s gyönyörködtető, ’s

) Igen ! csak is ám a’ szemnek !! S z e i k.
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l'erdeségök, ’s bizarságuk által mulattató jeleneteit adván elő, éldeletet nyújtanak a’ 
szemnek 's nyelvünket nem értőnek is , ki ha a’ beszédet nem érté is ,  magában a’ 
jelenetek alakzatában lelt elég mulatságot.

’S illy darabok, mellyek e’ czélt elérték, ’s a’ nemzetiség feláldozása nélkül, 
sót épen ennek emelésével tudták a’nem magyar közönséget is becsalni, a ’ tisztujitás, 
szökött katona’s két pisztolyt * **)) ,  mellyek a’mult nyár óla, mindnyája számtalanul egy
más után adatvan, mindannyiszor megtöltötték a’ színházat, ’s eddig üres falai közé be 
tudták a' német közönséget is csalni, melly általuk meglepetve ’s mulattatva , b ú r a ’ 
nyelvet nem érté is egyelőre, a’ jelenetek meglepő ’s gyönyörködtető alakzata, a’ zene 
’s daliok szépsége mellett csoportosan jőve — jőve többször, ’s jön most is mindég 
ollyannyira, hogy méltán elmondhatjuk, hogy e’ három darab uj időszaknak lön kez
dője nemzetiségünkre ’s különösen színházunkra nézve , mert ezt eddig gőgösen 
nézte le a’ németség, melly a’ dunaparti színházat dicsérve csak , a’ mienkről azt 
hirdeté, hogy az nyomom darabokat ad, de élvezetet nem nyújt, ’s most csoportosan 
tódul bele, sőt előszeretettel viseltetik iránta, dicséri, magasztalja mindenfelé, lassan- 
kint beleszokik, ’s a’ nélkül, hogy észrevette volna, pártolójává lett az ügynek, mellyet 
előbb megvetett. — ’S e’ mellett, a’ német jobb lapok, különösen a’ derék „Ungar“ a’ 
darabok tartalmát közölvén, az, ki egyelőre alig értett magyarul, felfogta az egész 
fonalát, nézett,  ’s először csak a’ dal hangját 's a’ jelenetek alakzatát fogta fel, — 
elment ismét 's ismét, már ekkor több szavakat érte ; jö tt egy újabb darab, ezt ismét 
megnézte,’s igy lassankint úgy hozzá szokott a’nyelvhez,belőle annyit tanult,hogy már a’ 
beszéd is gyönyörködteti ’s rendes látogatójává lehet a’ színháznak, mihelyt ez valami 
élvezetet nyújthat.

Igen, ki német házakban forog, tudhatja csak e’ darabok hatását, ’s én, ki ezt 
tapaszlalám, helyeslem, mit az „Ungar“  monda,hogy csak még hat illyen darab — ’s a’ 
német közönség nagy része magyar színházi közönséggé válik. Ez igaz, ’s épen azért, 
mert igaz, kár, mint némellyek teszik, zúgolódni az igazgató ellen, hogy mindég ezen 
darabokat a d ja , mert ö ez által épen nemzetiségünk ’s nyelvünk érdekében működik, 
ollyakat csalogatva, ollyakat szoktatva be , kik eddig nem jöttek, de kik e’ darabok 
által nemzeti érzelmeket szíván be, ’s a’ nyelvet megtanulván, idővel majd rendes kö
zönséget képeznek, mi most nincs — mert ám nem üres háznál adattak-e drámáink!

De most a’ darabokra: — a’ ,tisztujitás‘t az ö jeles kortesjelenetével 's piquant 
tartalmával, ismered, úgy szinte a’ ,szökött katona‘t is érzelgős ’s felváltott vig jele
neteivel, ’s igy csak a’ ,két pisztolyba térek.

Óhajtanok, bár kezünknél volna e’nagy hatású (?!?) szinmű kézirata, hogy jelenésről 
jelenésre menve adnánk elő tartalmát,’s illykép az olvasót egyszersmind a'jeles szerke
zettel megismertetnék, melly e'  színműnek legerősebb oldala,’s melly benne valóban mes
teri. így kénytelen vagyunk, midőn a* színmű rövid tartalmával ismertetjük az olva
sót, csupán emlékezetünket vevén segítségül, elbeszélésileg elrendezve adni elő a’ dós 
cselekvénytömeget. —  Egy kisvárosban lakik Szirtfoki báró ( U d v a r h e l y i  ur) , 
Lenkének ( H u b e n a y  F e r e n c z n é )  atyja, ki vagyonában külföldieskedés és fény
űzés által tetemesen csökkenvén, édes örömest adná nőül leányát egy még ö nálánál 
is öregebb gazdag földesurhoz Yárhidihoz ( S z e n t p é t e r y  ur) , nem használván a 
leánynak előtte tett esdeklései, mert a ’ gazdag vő jegyajándék nélkül kész fogadni 
menyasszonyát. A’ színpadi jelenésben épen nagyszámú vendégsereg van a’ bárónál, 
’s esketésre készülnek. Lenke szive azonban már rég  választott, ’s szerelmével Báj- 
kertit ( L e n d  va y  u r ) , nyelv- és énekmesterét, ajándékozó meg , mi a’ báró ‘s vő

*) Az elsőt a’ két utóbbitól meg kell különböztetni. S z e r  k.
**) ’S mindez mennyi köszönettel történik? arról külön mondandják el véleményeket az 

„Életképek.“  S z e r k.
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legény előtt titok vala, ámbár a' kisvárosi pletykaság már híreket rebesgetett e' sziv- 
viszony felől.

Az összegyűlt vendégek előtt a’ báró felszólitatja le án y á t , bogy a’ társaságot 
egy dallal mulattassa, mit Lenke megtesz, 's mestere zongorán kiséri öt. Ének köz
ben azonban Lenke egészen ellágyulván, öntudatlanul borul kedvese keblére az egész 
társaság előtt,  melly látványból természetesen köz lesz a’ zavar; —  a’ vőlegény, 
öregsége daczára sem lévén kész hasonló je lenetekre, rövid gúnyos üdvözlet után 
kifordul az ajtón, a’ báró pedig — vendégeit lakomához vezeti,  miután Bájkertit gő
gös gúnynyal kiutasitá házából. Lenke azonban hirtelen irt sorokkal tudósítja még a' 
házban levő kedvesét, hogy vele szökni kész, ’s kéri:  ha élete kedves előtte, éji t i 
zenkét órakor házuk előtt várakozzék rá.

Stein sópénztárnoly ( F á n c s y  ur) Szirtfoki bárónál véletlenül kártyajátékba 
keveredvén, minden pénzét elveszti, sőt a" kezelése alatti pénztárból is 1 0 ,0 0 0  pengő 
forintot, mi rája nézve kipótolhatlanul nagy összeg. Most szemünk előtt látjuk öt, mint 
csüggedt kétségbeesöt, ki az örvényből, mellybe sodortatott,  menekülni nem tudván, 
magát főbe lőni készül. Neje előtt ( L a b o r f a l v i  R. k. a.) állapotát fölfedezi, ki 
által vétkes szándokáról lebeszéltetik, de fölteszi egyszersmind magában, hogy a’ bá
rótól elnyert pénzét visszarabolja. Luiza a’ nő beszédeit még Bájkerti látogatása 
előzte meg, ki, miután kedvese férjhez menendő, búcsúzni jött tőle, V ő  is öngyilko- 
lásróli gondolatokon lepvén meg öt, pisztolyát, melly előtte töltve hevert, elveszi tőle, 
’s magával viszi, állítólag: mert utón fegyverre szüksége van. A’ búcsúzok nehezen 
válnak egymástól és érzékenyen, mert. testvérek, mindkettő lengyel szökevény, egy 
grófi nemzetség végivadéka , kik igaz nevöket azért titkolák el, hogy illykép minden 
üldöztetéstől meneküljenek. —  Jő az éjfél ; Stem a1 báró lakába tör, vesztett pénzét 
lelkismerete furdalásai és sűrű rettegések közt yisszaorozza ’s távozni akar. A’ báró 
azonban, az éji őr által fellármáztatva, észreveszi a’ lépteket a’ mellékszobában ’s itt 
te rem ; Stein hirtelen akar illanni, de a’ báró rá k iá l t : , , híjába futsz, ismerlek“ , ’s e* 
szó lesz oka, hogy öt Stein a’ magával hozott pisztolylyal agyon lövi. — Ez éjféli 
idő tájban Bájkerti, a’ kedvesétől vett utasítás szerint, a’ ház körül volt; a’ lövés hal
latára a’ nyílt ablakon berohant, ’s — az összefutott szolgák által, mint a’ báró gyil
kosa, elfogatik. —  Eddig az első szakasz, , ,Fáró“  külön czimmel.

Épen statárium van,  melly czímet a ’ második szakasz is viseli; Bájkerti tehát 
azonnal rögtönijélőszék elé állitatik, nyilván bitófához kötöztetik, mig testvére Stein, 
az igazi gyilkos, otthon nejével azon töri fejét, mikép lehetne a' már egyszer gya
núba vettet még biztosabban sülyeszteni, természetesen csak azért, hogy ö maga sza
baduljon. Stein örömmel egy ré sz rő l , hogy vesztett pénzét megszerezte, tér vissza 
lakába, de más részről a’ rettegés nyomban üldözi öt, fökép miután észreveszi, hogy 
pisztolyát, mellybe neve volt vésve, a’ tett színhelyén felejtette. A’ nő azonban most, 
midőn már a’ tett véghezvíve van, hő támasza, a’ bűn ösvényén tovább vezetője lesz 
férjének, ki csüggedezni kezd. Miután értésökre esik, hogy valaki gyanúba vétetett , 
most csak azt kívánnák tudni, váljon ki légyen az? mert ha ismerősük, a ’ nőnél kész 
a’ terv, bevallani a’ törvényszéknél, hogy a’ pisztolyt tölök kölcsönző. ’S csakugyan 
megtudják rövid időn, hogy a’ befogott nemcsak ismerősük, hanem a’ férjnek testvére 
is egyszersmind. Ez azonban a’ nő előtt mit sem használ, öt legközelbi házi érdekei, 
férje élete, önmaga becsülete, gyermeke jövendője, tántorithatlanul elöhaladni késztik 
a’ pályán, mellyen férje megtevő az első lépést; híjába rival a’ férj feléje: „asszony, 
te szörnyebb vagy nálam nál/4 híjába emlékezteti öt, hogy kit nagy fontosságú tanuté- 
telével ocsmány halálra taszitni segitend, testvére ’s ártatlan : a’ nő megy ’s a’ vádat 
megteszi, mellyet utóbb a’ többi tanutevök közt a’ törvényszék színe előtt férjével 
együtt az ártatlanul szenvedőnek szemébe ismétel.

Még egykor, midőn a’ szomorú emlékezetű harczokban Lengyelhonérl küzdöttek,
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a' mostani gyilkos életét menté meg testvérének. ’S ez jut eszébe minden előtt Báj
kertinek, midőn e ’ vád hallatára nagy megütközéssel esik értésére, miszerint testvére 
a’ valódi gyilkos, ’s fel akarja magát érte áldozni. De ismét meggondolja, mennyire 
egyenetlen a’ csere, hogy itt nemcsak életet ad életért, de gazságért becsületét ál
dozza a’ világ előtt, ’s ajkain lebeg a ’ szó, melly e’ vádat meghazudtolja, midőn ismét 
testvére családos állapotjára, gyermekére gondol, ’s egyszersmind csüggedve jut saját, 
most már minden reménytől fosztott szerelme eszébe, csüggedése 's nemeslelküsége 
karöltve győznek, és ö bevallja, hogy ez utolsó vád is igaz. . . A’ bűnös rögtöni ha
lálra itéltetésének törvényeink szerint most mi sem állna ellen; de Őszi táblabiró 
( S z i g l i g e t i  ur) ellenmondást terjeszt elő ’s a’ bűnöst rendes törvényszék útjára 
kívánja igazittatni. így Bájkerti megszabadul, ’s —  ügyének eljövendő tárgyaltatásaig 
tolvajok és zsiványok közé közös tömlöczbe taszittatik.. . .  Őszi táblabiró, mint ön
magához ejtett szavaiból értjük, azért tévé ezt,mert szive azt sugá, jót cselekedett; ’s 
ha e’ szavait nem hallanék, azt kellne gondolnunk, ezen ellenmondás Stein fondorko- 
dásainak eredménye, különben ennyi tanutételek és illy világos önvallomások közt 
emberi biró, ha a’ fenálló törvényeket szentül tartja, itt mit sem oldozhatott fel ok 
szerint.

És e’ börtüni jelenet, fájdalom ! legélethübb részét teszi e’ játéknak. Mielőtt B. 
belép, egy dalt énekelnek a’ rab o k , kik a' poroszló által csendre intetvén, egy ideig 
kártyáznak, dohányoznak 's beszélgetnek, szóval, jól mulatnak: ekkor belép egy hetyke 
, lókötő“ , kit mint ismerőst üdvözöl (Piros Pista) egy vén zsivány. Azujan érkezett elő
adja, mint lopott lovat, ’s egy akarattal dicsértetik, ezután egy szegen tarisznyát lát
ván lógni, azt le akarja venni, ’s bár egyelőre ellenkezésre talál, elvégre czéll ér, 
midőn elmondá : hogy e’ szeghez ősi joga van, mert apja ’s nagyapja tarisznyája is ott 
lógott. Ezután egy ifjú tolvajt kérdez ki Piros Pista, ’s látván, hogy ez bűnét bevallani 
kész, megtanítja öt, miként kelljen vétkét ügyesen tagadni,’s megtörödést szinleni,—  a’ 
rabok e’ czélból sedriát képeznek, 's kihallgatják a’ gaz Piros által jól betanított ifjú 
bűnöst! B. e’ronda nép közé löketik,’s durva tréfákkal üdvö?öltetik, mellyeket szétzúzott 
kebellel tűr, — mi még inkább felboszontja társait , kik mindenkép ingerük öt. Ide 
jő Stein, testvérét meglátogatni, 's öt mindenkép unszolja, kényszeríti, hogy a’ kínál
kozandó szabadulási alkalmat használja vele. ’S az alkalom, mellyre Stein számított, 
csakhamar meglesz: a' megyeházban tűz üt ki, a’ rabok a ’ börtönből elszállíttatnak, ’s 
Bájkerti rövid habozás után elhatározza magát, nem érdemlett helyzetéből szökés által 
menekülni.

A’ harmadik szakasz , , Sobri“  czimet visel,  mellyben legelőször is Sobrival és 
legényeivel találkozunk, kiket már az első felvonásban megismerénk egy ezen sorok
ban elő nem adott érdekes episod alkalmával; Sobri mellett és mintegy pártolása alatt 
a’ többiek durvasága ellen, van Bájkerti is, bujdokolva,’s ide érkezik egyszersmind egy 
csapat megromlott gazember, a’ börtönből égés alkalmával kiszabadulván; köztök Daru 
Gergely, megyei biztos, mindnyájokat kikémlelni ’s elárulni. Sobri Bájkertit biztatni, 
vigasztalni kezdi ’s egyszersmind alkalmat mutat neki a’menekülésre : „ma este, úgy
mond, a’ közel városban álarczos bál van, ott megtalálhatod kedvesedet, szólhatsz vele 
szived szerint, aztán kerítesz két személyre utilevelet, 's el Amerikába!“  Az ajánlat 
tetszik Bájkertinek, ’s azonnal elhagyva az erdőt, a’ város felé mennek, ott Hugly 
borbélytól ( T e l e p i  ur) álruhát szereznek ’s bálba mennek. Daru Gergely a’ biztos 
utáltok érkezik a’ borbélymühelybe, kinek Sobri holléte, a’ fejére kitett 1 000  pengő 
forintnyi jutalom megnyerhetése reményében, tudtul adatik, ki azonnal hivatalos buz
galommal elhatározza, a’ borbélyt legényestül együtt mint orgazdákat elzáratni, ’s az 
1 0 0 0  pfrtot magának érdemelni meg.

Stein ez idők alatt, lelki furdalásoktól kínozottan, bor-’s szerelmi mámorban ke
resgélt menedéket. . Részegen jő Huglynéhoz, kit már rég iparkodik ajándékok által



390

szerelmére csabitni, ’s most Is arany ékszerek és egy karperecz által nyer ki tőle egy 
pár nyájas szót ’s azon Ígéretet, hogy az esteli bálban meg fog jelenni, mellyben 
Stein szüntelen körűié forgolódik. — Luiza azonban, Stein neje, egy boltban vásárlás 
alkalmával megtudta férjének kicsapongásait, ’s a’ boszú benne azonnal dühös lángra 
gyulád. A’ bálban ő is megjelen ; Huglynéhoz rohan e’ szavakkal: honnan vette, asz- 
szonyom, e' karpereczet? Férjét az egész összecsoportozó társaság előtt megtámadja, 
leálarczozza, gyilkolását ’s a’ pénztári meglopást szemére lobbantja,’s igy Bájkerti ár
tatlanságát nyilván kihirdeti. Yárhidi, ki jelen van, azonnal átveszi Steint; ’s Bájkerti, 
ki ezalatt a’ bálban talált Lenkéjével megismerkedett, nyilván ártatlanul üdvözöltetik.

Ennyiből áll, mellőzve a’ számos és — mondhatni — igen mulattató episodokat, 
e’ szövedékes és cselekvénydús darab tartalma, melly a’ nagyszámú közönség által ki
tűnő tetszéssel fogadtatott.

Az előadás derék színészeinktől jeles vala. A’ kiállítás minden tekintetben bő 
’s oily színműhez számolt, mellyre tett költségeinek megtéréséről az igazgató épen 
nem kételkedhetik (!!). A’ magány- és kardalok általában tetszettek, leginkább és ki- 
tünöleg a’ szép hangú Föredy (Sobri) éneke. — r.

P O Z S O N Y I  LEVELEK.

X.

SZERETETT LEONÁM!
Április 7.

Az év minden szakának megvan saját öröme; a’ tavasz meghozza ifjú lombjait, 
mint a’ zordon tél is virágát — a’ farsangot. És az ifjú lombokon, mint édes sza
vakra a’ kebel szokott megnyílni, ékes virág fejti fel illatdús kelyhét, nem sejtve még, 
hogy körülte nem sokára kéjelgö pillenép fog repkedni. —  De én, szeretett Leonám, 
nem festem neked a’ tavasz ezernyi bájait, hisz te, kinek érzelme a’ természet nagy 
templomában mindig magasztosul, ki első keresed fel a’ völgy virágait, úgyis érzed 
a z t ; és aztán midőn a’ tavasz örömeiről szólunk, mi gyakran merül fel önkénytelenül 
is lelkünk előtt tavaszkorunk örömeivel annak nem kevés fájdalma is. Mindenik pedig 
nem Kazinczy Ferencz, szeretett Leonám, hogy, mint ö, olly kedves egyéniség- és 
kedélyességgel bírjon. Mit bánja más, mért borul fájdalom a’ kebelre, mi gondja 
másnak szenvedéseinkkel ? — így  most minderről hallgatva, a’ jelen évszak egyéb 
öröme- és érdekességeiről szólok.

Előbbi levelemben Ígéretet tettem, a’ színészetről bővebben szólani. Ha ígéretet 
nem teszek is va la , arról most szólanom kellene, nem mert az év fordultával az uj 
aerának indul; hanem mert soraim tán sokra világot derithetend. Mint tudod, a' városi 
redoutterem színházzá alakult. Sokan hinni szeretik, hogy szinügyünk felölelése alatt 
más czél is re j le t t ,  ’s hogy ha a’ redoutterem át nem alakittatik, a’ franczia társaság 
fel nem léphetend. Én ezt nem hiszem, és nem is akarom magam azon hittől megfosz
tani, hogy az árva magyar színészet pártolása egyedül ügyszeretetből származott. De 
mind e’ mellett sem mellőzhetek el néhány kérdést. — Mióta Pozsonyban magyar szí
nészek játszanak, higyj nekem Leonám, a’ mostaninál silányabb repertoir nem v o l t ; 
Kotzebue, Hell és Töpfer darabjai váltják föl egymást ’s untatják a’ naponkint gyérülö 
közönséget. — Honnan e’ tapintatlanság ? hol rejlik itt az ok ? E’ kérdésekre egy 
valaki azt feleié, hogy az igazgatóság kénytelen illy rövid darabokat választani, csak
hogy az előadás a’ franczia vaudevillek kezdetéig befejeztessék. És ha ez igaz, ha e’ 
körülmény nem a 'reperto ir t  rendező mütapintatlanságának (mert e’ két ok közül nincs
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menekvés) tulajdonítható, akkor méltán kérdezhetjük: váljon szabad-e színészetünket 
a’ franezia előadásoknak ekként alárendelni? hol itt az ügyszeretet és komoly szándok 
je le?  és mind a“ mellett is, hogy e’ kóbor franezia társaság, egy-két jelesebb tagján 
kívül, a’várakozásnak meg nem felelt ’s igényeinket ki nem elégité (mit igazolni látszik 
az is, hogy szerződési idejének letelése előtt, tán sok m a g y a r  kebel sorvasztó fáj
dalmára hagyá el városunkat), mind e’ mellett is mondom, helyes és czélszerü volt-e 
ők e t ,  és épen a’ magyar színészet pártolásának kezdetén, lehozatni? —  Azonban én 
keserűn kikelni nem akarok. Szándokom volt az ügy érdekében mint előbb méltányló, 
úgy most figyelmeztető szerény szavamat felemelni; és ezt azon reményben teszem, 
hogy a’ szándék tetté fog érni ’s az ügyet pártoló lelkes urak nem eléglendik csak azt, 
ha színészeink havi díjaik iránt biztosítva leendnek, hanem színészetünk ügyét egy
szersmind szellemileg is fogják emelni.

Színészetről szólván, egy érdekes kis vitáról is tudósítalak, melly legközelebb 
társalgási köreink egyik teremében vívatott. — E' vitára a’ túlnyomó vaudevilleo- 
mania 's a’ drámaügy adott alkalmat. Többen fogák fel a’ vaudeville ügyét, és helyes
lék azon rendszert, mellyet középponti színházunk igazgatója is követ,’s álliták, hogy 
a’ nép életéből merített vaudevillek épen a’ nép erkölcsiségének ’s Ízlésének adnak jó  
irányt, mert színpadra állítva bűneit és erényeit, iskolául szolgálandanak azon népnek, 
mellynek a’ komoly mű, mint tapasztaljuk, nem élemény. A’ választás itt, mondák, a’ 
kettő között fo ro g : vagy üres háznak adni a’ classicus műket, vagy jobb tapintattal 
Szigligeti újabb müveit, mellyek mind a’ nép életére jobban hatnak, mind anyagilag 
emelik az intézetet. Igen, mondák, a’ nép vétkeit kell színpadra vinni, hogy attól 
ijedjen vissza ö, mint a’ hellen a’ részeg helotát mutatá fiának, hogy öt a’ józansághoz 
szoktassa.— Ez ellen mások megjegyzék, hogy ők is elismerik azt, miképen a’ népre 
most még a’ komoly mű nem hat, de kivánák, hogy ne az illy közönség Ízlése adjon 
irányt a’ színháznak, hanem a’ színház igyekezzék irányt adni a’ közönség Ízlésének. 
Nálunk a’ színház nemcsak pusztán idötöltési hely, iskolának kell annak lennie, mint 
már többször mondatott, melly erkölcsiséget, meg a’ nemzetiség érzelmét fejtse ki, 
melly nyelvünk felvirágzásának egyik eszköze legyen,’s melly történetünk magasztosb 
képeinek feltüntetésével lelkesítsen. —  Máshol ez másként van, és mint előbbi leve
lemben én is megjegyzém, máshol a’ kór rendszerileg oltatott be a’ népbe Ott nem 
hévül a’ kebel a’ múlt emlékeire, a’ lélek nem álmodik szebb jövendőt. Mint az ember, 
ki gondolkozni nem szeret, úgy a’ n é p , melly csak nevetni tud, elaljasul. Nagy volt 
Italia, mig Emilius Scaurus és Pompejus Magnus theatrumaiba j á r t ; de a’ nép, melly 
hatalmának kelet és nyűgöt meghajolt, most nincs többé; Olaszhon classicus földén 
polichinell űzi játékait; ’s az enyészet angyala, melly a’ régi theatrumok romai felett 
lebeg, a1 nemzet élete felett is kezdi sötét szárnyait terjeszteni. — A’ vita élénken 
folyt,  a’ dráma baráti felhordák még, hogy egy jó dráma, mint a nemzeti irodalom 
kincse, úgy maradandó nevet szerez költőjének, midőn a’ vaudeville csillámbecsével 
elvesz ’s legtőbbnyire nem hagy maga után egyebet, mint a’ közönség megmételyesi- 
tett ízlését. — A’ franezia irodalom nem Mellesville-, sem Brazierjére, hanem Racine- 
és ComefiTére húszke, és midőn Shakspearet századok dicsöitendik, Nestroy és Told el 
lesznek felejtve; mint a’ nép, mellynek Írtak és mellynek életéből meriték tárgyaikat, 
csak hagyomány után fogja tudni, hogy volt szebb múltja is. — Kérded : mellyik rész 
nyert?  mindegyik azt hivé, hogy ő győzött. Mellyiknek nyújtanád te a’ győzelmet?

A’ helybeli templom-zeneegylet ma adandja első akadémiáját. Haydn magasztos 
müve „az évszakok“ fog adatni, mellyben mintegy 20 0  működő veend részt.

Városunk csöndes, csak a’ ligetben hullámzik a’ sétálók p o m p á z ó  tarka se
rege. Törvényhozóink 15-ikig terjedő szünidejök miatt nagyrészint elszéledtek, csa- 
láduk körében vagy a’birodalmi város élvei közt keresni nyugalmat annyi munka után.

Isten veled, szeretett Leonám! ölel hű Y o l é d .
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D I V A T .

ÉDES RÓZÁM! Pest, apr. 10-dik 1844
Ki gyűlölhetné, kedves barátném , a’ távolt a’ szó egész sötét értelmében, mig 

kedveltje körében él? Hiszen a’ fénykerülte puszta sivatagban, hol magát vágyaival 
elhagyatva képzeli, hol a’ szelek nem értik panaszait, nem parancsait, csak elválás után 
találja fel magát. E’ helyzetét lelkemnek enyhítik az ,Életképek5, midőn vágyamnak, 
hozzád, édes Rózám, közeledhetni, némi helyt engednek.

Hatalmasan száll meg az emlékezet az áhitat e’ napjaiban , 's fölidézi lelkemben 
azokat, mellyeken egykor ama kis városkában együtt látogatók a’ Megváltó szende lám- 
pafénytöl körülcsillogott mohos koporsóját; itt nem olly zavartalanul tehetjük zarán- 
doklásunkat; az utczák telvék néppel, melly egyházból egyházba özönlik; ’s önkény
telenül tolja fel magát az elfogultabb kebelben a’ kérdés: ha váljon találkoznak-e a’ 
zarándokok közt, kik e’ szent helyröli visszatértékben önmagokkal kibékülve, meg- 
könnyülve, lélekben kigyógyulva és feltámadva érzik magokat? mert betegségből, 
abból, igen is, felüdülhetni, ’s a’ gyönge test uj eröhez juthat: de van-e, kedves Ró
zám, ír az élet fájdalmai ellen is?... Azt mondod talán,az idő, melly önmagát emészti 
fel, behegeszt minden sebet ? Megengedem; de üteUenné már nem teheti, ’s nem ve
heti el egyszersmind sajgásait és fájdalmait a’ sors csapásai alatt. Feltűnő azonban 
mindenesetre, hogy az embernek vannak pillanatai, midőn tehetetlenségét legyőzve, 
magához tér, ’s énjén kívül — mondhatnám — a’ magasban keres valamit, mihez csat
lakozzék, minélfogva magát fentarthassa. E’ lélekmagány, mellyet az élet legdúsabb 
körében is gyakran el kell ismernünk, ez talán hazája az áhitatnak’s összeköttetésünk
nek az istennel, kinek mindenre kiható értelmét tapasztaljuk,’s ki elveszthetetlen igaz
ság sejtésével élesztget bennünket! — A’ husvét mitsem nyujta megjegyzésre méltót; 
általában nálunk az ünnep- és vasárnapok csöndesebbek szoktak lenni, mint bárhol 
másutt. Déli órákban ugyan kün jár a’ szebb hölgy- és férfivilág, izlésteli öltözetében, 
szemlélve és szemléltetve, a’váczi-és doroltya-utczában’s a’ szép Dunasoron; és való
ban az élesb szemű vizsgáló e’helyeken épületes fölfedezéseket tehet. Kémlö , kereső 
és feltaláló szemek, meglepő, ’s ollykor fitymáló pillanatok önkénytelenül árulják el a’ 
bensőt, még a’ békés közönyösségben áthaladók ellenében is. — Dél után kocsin és 
gyalog az egész világ a’ pesti városligetbe, a’ budai majorkertbe, vagy egyébüvé siet 
a’szabadba, ’s üresen, elhagyatottan van a’ város, mig majd a’színház órája bekövetkezik.

Az "ős Gellérthegy is tanusitá szinte ez évben is vonzó erejét az ikerváros la
kóira: húsvéthétfőn a’ kedvező idő megzavartalanul engedé megülni az itteni népün
nepet; ’s valóban az agg anyóka egy igen felczuljrozott pástétomhoz hasonlít  ̂— 
mint ezt tréfásan jegyző meg elmés, szeretetre méltó ifjabb Íróink egyike — — . De 
fel fog tűnni neked is, ’s talán neheztelni is fogsz, hogy a’ divatról egész levelemben 
egy bötüt sem találsz? magam is későn vevőm észre, ’s most már hely szűke miatt alig 
tehetem. Egyébiránt mit én elmulasztok, dúsan pótolja azt szorgalmas Perl askánk 
valóban ügyes vésüje, ki a’ legdelibb hölgypár képével tünteti elődbe a’ legcsinosb öl
tözékek legujabbdivatu fordulatát. Gyönyörű kivált a’ hajadonfejü szűz hajfonása, 
melly gazdagon csügg le kétfelöl nyakára, ’s az egyszerű, de legszebb, legbájosb haj- 
ék, a’ gyöngysor, mlily pompásan illik az éjsötét fürtökbe ! A’ hasitott öltönyök ’s 
turbánalaku föveg, mellyet a’ halványrózsaszin mutat fel, mint látod, még egyre di
vatosak , ’s úgy hiszem, azok igen jól fognának állaní az én kedves barátnémnak. . . .  
De elég.

Engedd hinnem, hogy megbocsátasz ezuttali kitérésemért, ’s hogy türelmetlen
séged nem lesz olly nagy, bizonyára nem: mint vágyam testvéri szereteted után, melly re 
mindig nagy szükségem van ; ’s azért add, hogy idők ’s körülmények változatában is 
maradjon az mindig biztos birtoka Sarol t ádnak.











GONDOLAT-TÖREDEKEK
A’

D I V A T O S  M A G Y A R  N É P S Z Í N M Ű V E K R Ő L .

C S Á S Z Á R T Ó L

I.

Unter den gefälligen Kinkleidungen der 
Redekunst und Poesie, schleicht sich die 
Verführung unmerklich in die Uhren und 
Herzen ein.

A W. Schlegel.

S ok  baj, sok vajúdás után sükerült néhány lelkes magyarnak nem csekély 
áldozattal, Pesten a’ magyar Thaliának templomot emelni. — Tengve éldegélt 
uj lakában a’ musa: egyesek áldozatai nem bírák életét felvidoritni, tartóssá, 
örökössé tenni. A’ nemzet gondja alá vévé az árva szüzet, ’s áthatva a’ szent 
czéltól, mellynek elérhetése végett egyes lelkesek hosszasban áldoztak, védő 
szárnyait tcrjeszté reá, ’s törvényhozói által országosan iparkodott állását biz- 
tositni, vidor, tartós életéről gondoskodni. Meghozatott az 1840-ki 44. tör- 
vényczikkely; az egyesek nagylelkű bőkezűsége ’s forró hon- és müvészet- 
szeretete által létrejött -pesti színház „nemzeti tulajdonná“ lön. Körülményink 
közt tetemesnek mondható országos ajánlat tetetett állandósága biztosítására;
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elhatároztatván egyszersmind, hogy a’ már nemzeti tulajdonná leendett szín
ház, a’ legközelebbi országgyűlésig is, a’ „művészeti elhaladásnak megfele- 
löleg“ igazgattassék.

E’ néhány szóban ki van tűzve, véleményem szerint, a’pesti nemzeti szín
ház hivatása, szent czélja, melly nem egyéb , mint annak a’ nemzet önmeg
adóztatása állal ollyképeni fentartása, hogy az a’ művészet szentélyévé tetet
vén, mint egyik segédeszköz arra szolgáljon , hogy szépművészetekbeni (saj
nos, de nem épen bűnös) hátramaradásunkat megszüntetni, ’s igy előhaladni 
segítvén: gyorsítsa nemzetünknek a’ nyugati polgárisodás elérésére sóvár 
vágygyal teendő lépteit.

Száz meg ezer teendők közt, mellyek országos segélyt kívántak, sür
gettek, tetszett a’nemzetnek a’színház ügyét elöleges gondoskodása tárgyává 
tenni. És helyesen; a’szellem az, mellyre föfigyelmet fordítson a’ nemzet olly 
korban, mint a’ miénk, olly körülményekben, mint a’ miéink. Nemzetiségünk 
emelése fő-és első érdekünk; ’s nemzetiségünknek a’művészet áldott szellemi 
hatása általi emelésénél van-e, lehet-e valami korszerűbb, halaszthatlanul 
szükségesebb? Hála tehát azon lelkeseknek, kik a’ nemzet figyelmét e’ szent 
tárgyra fordították, kik azt sükeritni buzogtak: övék az érdem, hogy nemze
tiségünk hovátovábbi felvirágzásának ezen egyik sarkköve is letéve van!

Nem példanélküli a’ történetben, hogy valamelly nemzet törvényhozási 
figyelmét a’ színházakra is kiterjeszté. Athenae, a’ színészetnek is, mint ál
talában minden képző-művészetnek magasztos bölcsője , első volt e’ tekintet
ben; de jöttek utána többen, az újabb korban is, midőn a’ szépmiivészetek ez 
ága az ős hajdan nagyszerű romain újra élni, fejlődni ’s virágozni kezdett. 
Többek közt Nagybritannia, ezen olly sok utánzásra méltót mutató ország tör
vényhozása, nem feledé a’ színházi mutatványok fontosságát, nem azon nagy 
hatást, mellyet az több összefolyó okok miatt az egész nemzetre gyakorolhat • 
másutt is — mondhatnék, mindenütt — szakadatlan őrködés tárgya az , ha 
nem is a’ törvényhozásnak, legalább az állodalom társadalmi kötelékeinek biz
tos összetartására felügyelő végrehajtó hatalomnak, ’s több helyütt a’meg nem 
sziinö köz-, vagy fejdelmi magán-kincstári tetemes segedelmezéseknek. Miért 
mindez? hanem ha azon roppant hatás tekintetéből, mellyet a’ színi előadások 
az azt látogatók lelkiiletére mindig gyakoroltak és gyakorolnak. Innen fejthető 
meg a’magyar haza néhány lelkesb polgárinak azon igyekezete is, mellyel a’ 
nemzeti színészet ügyére az egész nemzet figyelmét’s pártfogását kiterjesztetni 
akarták; ’s azon hatásnak ismeretéből fejthető meg viszont néhány lelkesb iró 
koronkénti felszólalása, mellyel az illetőket, kiknek kezelésére a’nemzeti szent 
ügyek ezen egyike bízva volt, vagy van, azon magasztos czélra figyelmezte- 
ték, melly az illy intézeteknek, kivált nálunk magyaroknál, tűzve van!

Fájna, ha csalódnám, midőn hiszem: miszerint nincs széles e’ hazában 
egy magyar, ki a’nemzeti színház egyedüli hivatását a’nép mulattatásában ke
resné? Az illyen gűnyképen tekintené a’ törvényhozás gondoskodását, ’s állat



395

kéjek özönébe aljasodva, szánandó volna, hogy nincsen szive,‘s hogy esze annyira 
fátyolozott, miszerint nem képes az anyaga a’ testi érzékek vágyai kielégítési 
eszközein túl , a’ lélek istenibb élvezetei fogalmához fölemelkedni. Nem hiú 
időtöltés, nem mulékony érzékcsiklándozlatássali mulatása a'népnek az, mit 
a’ magyar nemzeti színháznak czélul tűzni kell. Nemzetnél, melly művelődés
ben szinte, mint anyagi jólétben olly messze maradt el egyéb európai nemze
tektől; nemzetnél, mellynél a’ művészet sok ágainak, úgyszólván, egyike sem 
tudott még tartósb, szebb életet, Ígérhető gyökereket verni; nemzetnél végre, 
melly nyelvét, jellemét, lelkiiletét annyira el tudta hanyagolni, mint a’ magyar: 
a’ színház nem aljasitható le annyira, hogy csupán testi kéjek’s ingerek kielé
gítési tárházául tekintessék,nem hagyathatik át olly intézkedéseknek, mellyek 
tévesztve a’ nemzeti közszükségek egyikének pótlását: abból erénypiritó, lé
lekgyilkoló bünbarlangot alkossanak; nem, ollyaknak, mellyek szédítő czimek 
alatt, mutatványokat nyújtanak, mellyek, mig a’ néző tömegre nézve (hogy a’ 
leggyöngébben fejezzem ki magamat) legfölebb is kaczaglató bohóczkodások- 
nak látszanak, a’nemzet jellemét viszik pelengérre : egyes bünörvénybe sod
rott polgárok tetteiből az egész nép életét örveskedvén feltüntetni! Nem! In
kább zárassák be a’ nemzeti színház; nélkülözzük még egy időre nemzeti mű
velődésünk ez áldásthozható szentélyét; nélkülözzük mindaddig, mig meg nem 
érik a’ közszellem arra, hogy felfoghassa a’ szentebb czélt, melly miatta’ 
magyarnak musatemplom is kell; ’s Thalia vándoroljon vissza előbbi árva 
kunyhóiba; szálljon alább,’s vonuljon a' bünfészkekbe, mellyekböl mutatványait 
most szedni szereti, ’s ne fertőztesse meg bünlerhes leheletével föl nem fo
gott szentségét a’ csarnoknak, mellyet „művészeti elöhaladása“ egyik emel
tyűjének nevezett a’ nemzet.......

Kétséget nem szenved, hogy a’ nemzeti színház czélja szent, ’s hivatása: 
a’ nemzet miivelödésbeni haladásának egyik tényezőjévé lenni: azonban szint- 
olly kétségtelen másrészről az is, hogy e’ szent czél, elérhetése ’s magasztos 
hivatása belöllhetése végett a’nemzeti élet forrásából merítendő mutatványokat 
igényel. — Csupán idegen elemek czélra itt nem vezetnek. Nem olly műve
lődést kívánunk, melly a’ magyart önnemzetiségéből még inkább kivetkez
tesse; hanem ollyant, melly ős nemes jellemének magvát tisztán megőrizve, 
segítse fel őt a'többi nyugati nemzetek fejlödésfokára, sem ne kenjen tehát 
a’ színház mutatványai hatásával csillogó mázta’ durva lelkületre, sem a’ lel— 
kületet magát magyar nemzetiségéből ki ne vetkeztesse; szóval, ollyan le
gyen, melly a’ magyarnak lelkét, szivét és külsejét tisztán magyarnak hagyva, 
öt nemesitni iparkodjék; mert mit érne műveltségünk, ha általa lelkünk és szi
vünk magyar lenni megszűnnék? Az idegen elemtől tehát, mint sok másban, 
úgy a’ színházi dolgoknál is, a’ lehetőségig óvakodnunk kell. A’ lehetőségig^ 
mondom; mert nélkülöznünk azt még most nem lehet. Az ok önmagától fel
ötlik; sem nemzeti életünk nem olly dús jelenetek-és eseményekben, hogy 
kimerithetlen forrásul szolgálhatna; sem íróink olly számmal nincsenek, hogy 
azokat éldelhclölcg színre vinni tudnák; de nem nélkülözhetjük még azért
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sem, mert külföldi mutatványokban lelhetjük fel leginkább a’ példányt, mclly 
után, ’s a’ módot, mellyel művelődési pályánkon haladhassunk.

A’ külföldi (remek vagy legalább jelesebb) színdarabok mellett azonban, 
főleg nemzeti életből veendőitekkel kell és lehet színészetünket a’magasztosb 
czéloknak is megfelelőleg felvirágoztatni. Azért iparkodjunk, igyekezzünk ki
aknázni nemzetünk szebb múltját, nemzetünk borongós jelenét. Ezekben ma
gyar érzés fog szólni a' magyar szivekhez, ’s ha a’ művészet kellékeivel ösz- 
hangzólag hozandottuk fel azokat: czélt fogtunk érni színészetünkkel; mert 
magyarrá műveltük a’ magyart! Innen szép és helyes gondolat volt a’ „nép
életbe“ is leszabni, ’s annak jeleneteit színre hozni. Athenaeben hajdan, ’s a’ 
spanyolok-, olaszok- és francziáknál újabb időkben, csak az vitte olly ma
gasra a’ drámái művelődést, ’s az csak azért volt olly nagy hatással a’ nem
zetre, mert a’ nemzet érdekével szorosan összeszőtt tárgyak vezettettek nép 
elé a’ színpadokon, ’s e’ nemzetek szinköltői a’ nemzetélet viszonyainak feltünte
tésével lánczolák le a’nép figyelmét. Maga a’ nagy Shakspeare is leghatásosb 
színdarabjai nagy részét nemzete múlt ’s korabeli életéből merítette, ’s azért 
lön e’ lángész már kora kedvenezévé, az angol színészet megalapítójává. így 
kell ennek lenni nálunk is; avagy ha nem lesz igy, színi művelődésünk talán 
megjövend; de — magyar az nem leend!...

A’ népszínművek tehát azok, mellyek művelésére főbb gondját kell for- 
ditnia a’ magyar Thaliának. A’ népszínműveknek anyagul szolgáló nemzeti élet 
alatt azonban, mint már fönnebbi szavaimból is látható, nem értem a’ magyar 
nép söpredékének bűneit, nem a’ durva és bárdolatlan népsalak egyedeinek 
félvad szokásait, ’s a’népszínművek szép nevével nem érdemes felruházni azon 
trágár jeleneteket, mellyek e’bűnös életet és szokásokat, magok egész inezit- 
lenségében, állítják színpadon közönség elébe! A’ költő legyen és maradjon 
költő akkor is, midőn a’ nép erényes vagy bűnös életszokásait önti drámába; 
ne feledje soha, mikép müve a’ színművészet áldáshozó szelíd szelleme helyett, 
lángpallossá válhatik, melly a’ helyett, hogy épitne,hogy a’ művelődés magvait 
szórná a’ jelen nemzedék emberei lelke- és szivébe: a’ jövő unokák veséit 
mérgezendi el a’ jelen kor fiaiban, kiknek kebléből az erényt, ’s ezzel a’ ne
mes indulatok és hajlamok csiráit irtogatja ki!

Kénytelenek vagyunk megvallani, miként a’ népszinmü-irók állása, kivált 
napjainkban, fölötte nehéz. Minden kornak meg van sajátságos szelleme’s 
ízlése, melly valamint az életben, úgy a’ költészetben, ’s különösen a’szinköl- 
tészetben is, zsarnokilag áll a’ drama-iró és közönsége közé; ’s ha illyenkor, 
szerencséjére a’ nemzetnek, nem találkozik lángész , ki az Ízlés zsarnok pa
rancsát a’ művészet kellékivei összhangzatba hozni tudja: szenved a’ színi 
ügy, és az egyének; ’s ezekkel és ezek által a’ nemzet egésze a’ helyett, hogy 
művelődésében haladna, visszahanyatlik a’ vadság fertőibe, és lelke és szive 
fogékonyságát a’ magasztosb, nemesb iránt elzsibbasztó színpad métely átkául 
válik a’ jelenben, szomorú, gyászos gyümölcseit termendö meg a’ jövő
ben ! . . .
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Nehéz tehát, kimondhatlanul nehéz korunkban a’ népdramai pálya! Mig 
az olasz arlecchinoja bohóczkodásival magát még mais estéken át örömest el
mulatja; mig a’ német egyszerű házi élete jeleneteivel — ártatlan tréfa, vagy 
érzelgö pityergések után— megelégedve hagyja el a’színházat; mig a’ fran- 
czia egy Carmouche és Courcy vagy M. Fournier ’s többek üres silányságai 
mellett Seribe jobb drámáit ’s Ponsard Lucretiáját is megtapsolja : addig ná
lunk csak és egyedül a’ bűn- és botrányok hatásos jelenetei mutatkoznak a’ 
nagy közönség kedvencz szinmulatságiul! Hazai íróinknak a’ hajdani nemzet- 
életből vett müvei többnyire üres padok előtt játszatnak, ’s a’ mai kor emel
tebb lársalgásköreiböl kölcsönözött vig vagy érzelgö darabok nyom nélkül 
simulnak ki a’ szinköuyv lapjaiból!... így áll a’ dolog,’s a’honszeretö magyar 
polgár ezt látva, lehellen, hogy búsan ne nézzen nemzete művelődési jövőjébe, 
melly jót, nemest és magasztost nem tüntethet föl sóvár szemeiben.......

Leglesujtóbb e’ dologban meggyőződésem szerint az, hogy az illy nép
színműveknek keresztelt bűn- és botránylátványokat, ha nem magasztalja is, 
de legyezi a’ színi criiica; ’s azoknak, mint a’ magyar nemzetiség és nyelv 
hatalmas terjesztőinek, örvendeni tud sok magyar; mert — mondják — csal- 
és szoktató eledelül szolgálnak azok Thalia nemzeti templomába az idegenek
nek, kik illy darabok által nemzeti érzelmeket szíván be, ’s a’ nyelvet is meg
tanulván , majd rendes közönséget képezendnek, ’s nem fognak üres háznál 
adatni drámáink! — Milly rettenetes sophisma, uraim !

Hogy a’ színi critica — ha mégis e’nevet megérdemlő crilicánk volna — 
legyezgetiaz illy népbün-mutalványokat, az sajnos, de napjainkban megfogható- 
Lángész alig van Íróink között, lángész nélkül pedig ritka iró találkozik, ki a’ 
közönség ízlésének, ha azt romlottnak tapasztalja, nemesb irányt adólag föl
lépni bátorkodnék ; mihezképest az olly fecsegések , mellyek csak azért tör
ténnek jobbadán, hogy az illy bünmutatványokban gyönyörködő közönség közt 
az illető lapok olvasói száma ne csökkenjék , hanem inkább mennyire lehet, 
növekedjék — az illy criticai nevet bitorló fecsegések, mondom, a’ tudomány 
’s jelesen az aesthelica mezején semmi nyomadékkal sem lehetnek. Épen 
ez is egyik szomorú jelenet nálunk magyaroknál, hogy még criticánk sincs, 
melly az illy nagyhatású müvek hatásminöségét felfogja, kitüntesse ; melly a’ 
közönségei ízlése ferdesége iránt felvilágositni igyekezzék,’s igya’színi dolgok 
felett is, a’ nemzeti színművészet érdekében, magasb szempontokból indulva 
ki, hathatósban őrködjék.

Távol legyen tőlem azon kába elbizottság, mintha erényszónok és térilö 
gyanánt akarnék szinészeti romlott ízlésünk dolgában föllolakodni; vannak 
többen, kiknek — ellenkező szempontból — az illy elbizottas szónoklás mes
terségük ; de, reményiem, fognak támadni a’ magyar irodalom érdemkoszorus 
férfiai közt ismét ollyak is, kik ez ügyet fölfogva, szerény szózatom nyomán, 
hatékonyabb szavokat hangosabban emelendik föl. Én, mint a’ magyar nemzet 
egyik polgára, kinek e’ hon és nemzet üdve, dicsősége szinte, mint sok más
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nagyobb hatáskörieknek e’hazában, szivemen fekszik, tartozásaim egyikét hi
szem leróni, midőn a’ nemzetet ezen ferde, vészes irányra figyelmeztetni, ’s 
azokat, kiktől annak elhárítása közvetlenül függ, siikeres lépésekre felhíni bá
torkodom. Az ügy nemzeti, ahhoz a’ nemzet minden legcsekélyebb tagjának 
szava van,’s így szólni mindenkinek, hol kell és lehet, kötelesség.—Kötelessége 
a’ tudománynak, és kötelessége különösen a’ sajtónak, hogy az egyre tovább 
és tovább terjedő baljóslatú szellem javításához járuljon. Követi-e siiker, vagy 
nem, felszólalását? ez érdemét nem csökkenti: ha megtette azt, mit meggyő
ződésem szerint, a’magyar nemzetiség és művelődési haladás szent érdekében 
tennie kellett, kötelességét teljesité; ’s ha egyebet nem is, eszközlendette azt, 
hogy öt a’ jövő kor férfiai, kik elfogultlanul fognak a’ mai nemzedék szavai ’s 
cselekményei felelt birószéket ülni, a’ polgárkötelességek elhanyagolásának 
bűne alól feloldozzák.

E’ hiedelemben bízom a’ jobbkebliiek tiszta honszcretetébe: méltánylást 
fog nyerni az én szerény szózatom is azoknál, kik nézeteimben osztoznak, és 
mentséget legalább, keserű érzésűn kifejezése még azoknál is, kik a’nagy kö
zönség ízlésének ragályos hatásától magokat egészen megóni nem tudják ugyan, 
de érzik mégis, hogy a’ színi ügy nálunk úgy, mint van, nem jó, ’s hogy azon 
segitni kellene.

Segitni kellene!... De hogyan?. . .  Ez a’ feladatok feladása.
Két igen hatalmas elem áll színészet dolgában nálunk az előtéren. Egyfelől 

a’ nemzeti nyelv és művelődés igényei állanak; mig másfelől a’ kor Ízlése lép 
fel zsarnokilag. Összeegyeztetni e’ kettőt a’ szent czél létesítésére , ez volna 
a’ feladat. De ezt, mint fönebb már érintém, csak lángész tehetné, ’s illyen nem 
igen mutatkozik még közöttünk. A’ kor anyagiassága elkapá a’ dramakölté-  
szeti középszerűséget, ’s ez, azon tévelygésben, hogy nemzeti nyelvet ter
jeszt, ha a’ kor ferde Ízlése karjaiba veti magát, megfeledkezett a’ nemzeti mű
velődésről, és valóságos büniskolává kezdi aljasitni a’színpadot, mellybe töme
gesen tódul a’néző csapat, ’s a’ bünmagván túl,visz magával az idegen —utálatot 
a’ nép iránt, mellyet söpredéke aljasságaiban tüntet eléje a' költő!—  Kába- 
ság, megbocsáthallan vakbuzgóság azt hinni, uraim! hogy az idegen, kit illy 
népsalaki ezudarságokjbotránya vonz nemzeti színünkbe, megkedvelje nyelvün
ket , meg nemzetiségünket. Mulat rovásunkra , mig a’ házban van; ’s midőn 
majd arra kerülne a’ dolog, hogy részvétét tanúsítsa legszentebb nemzeti ér
dekeink iránt, akaratlanul is feltámad benne az utálat azon nép iránt, melly- 
nek c s a k  és e g y e d ü l  bűneivel, mocskos szokási- és viseletével ismer
teié meg a’ drama-iró! 'S mit nyertetek aztán azzal, hogy a’ nemzeti színhá
zat húsz, ötven, száz estére nézőkkel megtöltöttétek — nem zsebetek, de a 
legszentebb nemzeti érdekek ügyében? Azt, hogy filléreitek talán megda
gasztották penészes zsacskóitokat, de a’mellett borzadva fordul el tőletek min
den nem-magyar jobb kebel, mellynek nemzeti jellemünkről eddigelé szebb, 
tisztább fogalma volt----Oh, ne örüljelek — ha magyarok vagytok — az illy
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tele házaknak,mellyek művelődésünket tiporják sárbal A’két rósz közül min
dig' a’kisebbet választja az eszélyes; ’s lia a’nemzeti művelődést fejlesztő tisz
tább szellemű színdarabok nem csalnak is még most olly tömérdek nézőt a’ 
színházba, mint csalnak a’ botrány fészkei: iparkodjatok inkább kevesbeket 
mulatva egy nem-magyart nyerni meg nemzetiségünk szent érdekének : mint 
mulattatva ezreket, százak leikébe szivárogtatni be a’ magyar népélet- ’s nem
zetiségtől! undort, ’s csak egy szívbe is csepegtetni a’ kecsegtetőig festett 
bűn átkos maszlagét!

T ü H U B *).

K U T H Y L A J O S T Ó L .

-A. perui észak-völgyek legkiesbikében bírt a’ bányaejnök néhány száz hol
dat , mellynek elrendezését izlet és kedvtelés jellemzők. A’ birtoktábla kör- 
hasábiban dústenyészetü gabona-, indigo- ’s vaniliavetésefc bujálkodtak; vagy 
{Hatos dohányültetvény nyuladt el, mellyben dolgos hindunök viselték a’ szak
munkát. E’ vetemények végbarázdái gyönyörű borágültetvényre hajoltak, 
melly roppant négyszegben körze egy változatos parkot. Piros venyigéi sza
gos juhartetökbe fogóztak, vagy boltos termekben borultak össze. Széles bá
gyadtzöld levelei viaszbogyóira konyultak; ’s az áttetsző fürtök sárga tömeg
ben rakodtak a’ termő veszszökre.

A’ birtok bensejében térés park feküdt éghajlat ’s választás nemes pom
pájában. Szegletein harmincz — negyven láb magas kávéfa-csoportok nyúltak 
fel igen karcsú, szürkés derekaikkal. Sima leveleik örök felzöldjében elöntött 
napfény tündökölt; ’s halvány sátorkái alatt ragyogófehér virágcsomók illa
tozók el egynapos éltöket, felváltva zöld, vagy már sötét violaszinbe ment 
húsos bogyóktól, miket az éghajlati hév azon évben másodszor érlelt.

JUt fahéjtermö borostyánfák szürkéitek izetlen külkérgeikkelj sebjeleit 
viselve a’ használatul lemetszett gályáknak, ’s változatos látványt adva zöld, 
veres ’s feketékké ért gyümölcseikkel. Ott becses gyógyszert tenyésztőnek 
a’ ránczos, repedezett, moszat-fedle felbörü chinafák. Majd hűvös czitromli- 
getkék, gránát-’s megszedett kajszinbaraczkfák váltogaták egymást; ’s körü

li. L*) Egy amerikai regényből.
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lök toronyniagas bambuszok, czukor-izzadó bütykeikkel, koronázvák hatvan 
év óta várt virágoktól.

A’ faosztályok hézagait földieper-, málna- ’s ananásztáblák fogták el, 
mellyeknek kínálkozó kertészi, gömbölyű, csontfiizéres leánykák valának. 
Odább, az utak fövényes ágai ezer növényfajak közt görbültek el. Itt ifjú ju
harfák álltak mohczipökben a’ tiszta pázsiton; ott gyöngyszin padokat árnyé
kolt egy canadaijegenye-koszorú, barátilag öltvén kart egymással, mintha be
szélgetés végett formáltak volna kört. Amott törpe ákáczok vonták fel tömött 
sátraikat, barna gyermekül fedve kövér hajtásikat; mig szomszédjokban 
gyászfüzek borultak földig mély bánattal; mintha zöld esőben hullatnák siirü 
könyűiket. Itt egy félszáradt pálmára adott köpenyt a’ sovány vadszölö, mint
egy védve a'fogyó életet, amott ezüstös nyárfasudarak hajlongtak hivólag, 
sötét czipruslombok felett. Tömérdek árnyék- és díszbokrok; füvek, vetemé- 
nyek, virágok; sárga teljes rózsák, jázminok, georginák, kaktuszok, tulipános 
pompafák ’slb. ’stb. feküdtek egymás közt gazdag, keresetlen vegyben; ’s a’ 
park hasonlita egy virágkehelyhez, melly a’ természet asztalán összeszed
ve áll.

Az utak egy középtéren folytának egybe; ’s itt kellemes halom emelke- 
dék. Csonka kúpján könnyű pompaépitmény ü lt: a’család mulatószéke. Függő 
tornáczit karcsú magas oszlopok emelték; ’s közeit füzérvirágu venyigés 
növények falazák be. Árnyaik alatt tarka madarak laktak színes kalitkák
ban : Esztrella kegyenczi. ’S a’ pavilion ormóján szabadon repkedett egy 
északamerikai vándorgalamb, mellyet egy hü néger szelidite az angyaljó 
leánynak.

A’ halom tövét félkörben sás-szegélyü tó környezé, melly a’ ligeten 
átfutó hegypatak vizéből gyüjteték. A’ halompartba hant-lépcsők vágattak 
emelvényül ezernemii virágoltványoknak. Szélein termetes vizi virágok lebeg- 
teték hízott leveleiket, hátán pedig játékos hattyúk szelének hosszú habfodro
kat. Háttérben hallgatag hárserdö őrködék, mellynek barnazöld termeiben 
szabad szárnyas nép gyakorié jogait. Nyugoti partján, terjedelmes szederül
tetvény közt, üveggel táblázott nagy fészer nyúlt el, arczczal délnek fordítva; 
hol Esztrella tenyésztő selyempilléit. Ezzel átellenben, a’ halomtól fedve, az 
elnök kézi levél- és könyvtára feküdt válogatott érczgyiijteménykével ’s hi
vatalszolgával — mert az év szebb részeiben itt végezte dolgait.0

Egy szép alkonyaikor üres volt e' középtér; csak egy fekete rabszolga 
locsolgatá a’ tópart virágait, vagy gyomlált a’ pavilion kúszó növényi közt. 
Öltönye — ha úgy nevezhető ■— egyenlő volt társaiéval. Derekán czomb 
közepéig, veres pokróczszövet; semmi több. Dolog- és hévtől feszült izommal 
hajladozók. Jzzadt vállai felpöfledezve^ ’s tömött puha haját átverte a’csillogó 
veríték; de kövérebb volt, mint pályasorsosi; talpai felégetlenek, ’s tenyere 
nem olly cserép-repedezett. Úgy látszik, nem rég visel baromi erő tetőseket; 
vagy kivétleg vállaló mai robotját. És e’ gyanúban folyvást megerősbiilt a’



401

kémlelő szem; mert ha vizet emelt fel a’ partlépcsőkön, vagy gyommal ter
helten jött le a’ halomról: kém-tekinteteit a’selyemcsür ’s tiszti épület közölt 
jártatá; ’s ha nesz iité fülét: a’ pavilion benőtt oszlopi közé állt lesbe, türel
metlenül lépve ismét elő, ha mitsem tapasztalt.

Csend volt a’ tó felett, térben és mellékén. Ollykor hozott hindu népda
lokat egy erőtlen szél, az ültetvény szélein szőlőt vagy dohánypórászokat kö
töző hölgyektől; ’s ritkán tört elő durva kaczaj a’ szegleterdöcskékböl, hol 
bananaszlevéllel teríték be éjre a’ száradó kávébabokat.

A’ tóparti hivatalszobában Carlos vizsgálta az évszaki számadást, kit szor
galma ’s jelleme korán az elnök kegyenczévé emelt, ’s megbízottjává dol
gokban, mikhez jobbfejii kezdőket szokott alkalmazni, kikből értelmes bánya
tiszteket várt. ~~

Munkája véget ért; ’s alkony enyhével a' halomkupi pivillonba ment, 
élvezni annak müfestvényeit. Midőn fölsétált, a’néger létévé locsolóját, ’s egy 
leveles növény függő gallya alul les-szemmel követé. Carlos mitsem ügyelve 
áruló cselre, gondtalan gyakorló jogait.

A’ képek közt volt egy, mellynek müecsetjét többször csudálta már. A’ 
tárgy sötét, ’s mélyen embertelen, mint minden dicsősége az Amerikában térítő 
spanyolnak. Rámáját aranyzott liliom- ’s babérfonadék képezé; a’ kegyelem 
és öröklét jele, mintha ezzel dijaztatnának a’ hitláz isteningerlö rohami. Az 
eset bünpada Peru. A’ kép egy vérszék teremét adja, hol tiizbirák ülnek pórias 
gőggel: a’ vadállat Pizarró gyáva bérlettel'. Művészileg van arczaikba festve 
vakhit, kincsszomj,zsold-bókés részegség,mik az ítélő—erőt vezették; ’s köz
tök oldatlan kötegben hevernek hamis vádiratok, mintha azt vizsgálni nem is 
tartoznék a’ bíró tisztéhez. Az itélök megett, vérszin palástban puha gyapott 
párnán áll Pizarro. Kalaptollai egy ablakivtöl görbülnek alá, mellyhez össze
font karral támaszkodék. Nyak-inai toluló vértől diilyedtek; sovány arczát, 
homlokredöit epe és harag sárgítja; szemében düh és tigrisfény, melly egy 
kötélbe fűzött rabon törik meg. Igen, ott áll a’ fenékszinen Atahualpa, Peru 
utolsó inkája, két spanyol zsoldos lándzsái között, kínoktól viselt tagokkal. 
Vonásaiba híven belefestve a’ lélekállapot. Nyugalmas önérzete egy természe
tes szívnek; de egyszersmind ösztönszerii rettegés gyilkosaitól, kik között 
tolmács és védelem nélkül ügy- és személygyülöletben áll. Körmén látszik az 
odairt ,,isten“, mit a’ kevély Pizarro olvasni nem tudott , midőn szemeihez 
tartá. Karját a’ biblia felé vágyólag nyújtja, mert bírái igérék, hogyha beve- 
endi a’ keresztény hitet: máglyára Ítélt életét megmentheti. És öt ösztönzé a’ 
természet szava. Elhagyó a’ tant, mellyben ö és ősei olly boldogok voltak, ’s 
megeskiivék az eröletelt hitre, mert szivének kedvesi voltak, kiket elhagyni 
reszketett. Pizarro lábánál bő tömlőkben hevert tömérdek kincs, mit váltságul 
horda össze a’ fejedelem-szerető ország. 0  maga követelte azt, szavát adván 
a' hivő népnek, hogy inkája szabad lesz. A’ feltört málhák tartalma a’ bünbi- 
rákra ragyogott; a’ pogány nép és fejedelem megcsalaték a’ keresztények ál-
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tal; ’s Atahualpát Pizarró irgalmából nem égették el, . . .  . csak meg
főj taték.

Carlos, mint mindig, szent haraggal állott a’ kép előtt. Megemlékezék 
isten hét napjairól, midőn minden jog egyenlőn, minden gondolat függetlenül, 
minden akarat szabadnak teremteték. Megemlékezék, miként tért el isten mu
tató kezétől az élet; mint lön ember emberé, ész az indulaté, indulat érdeké, 
’s ig7 a’ jog bitoré. Szégyen gerjedt nemes lelkében, hogy az eredeti kép illy 
torz töredékké lön; ’s a’ bünlánczra eszmélt, mellynek szemein nagy embe
riség rabbá lön.

Mig Carlos munka ’s elmélet közt tölté délutánját, nem is tudá, hogy a’ 
titkon, de végtelen szeretett hölgy közelében van. Esztrella azalatt selyem
bogaraival foglalkozék. Szemlélő ’s érzékeny lelke felette kedveié azokat. 
Nemes, ártatlan állatkák, — gondoló magában — ti hányszor keltek ki az el
nyűtt hüvelyből, díszt, elevenséget öltve uj köntössel, mig fehérré érik a’ 
megtisztult test. Mért nem vált lelkünk uj időszakokat a’ vesztett múltakért ? 
miért siilyed jobban minden napjával, mig gyáva gyarlóságban eltemetve vész? 
köztetek nincs egy is, ki becses hagyoinányit ne adná hernyói rövid életének; 
’s sok embermilliók után nem marad egyéb, mint egy hanthalom, melly az első 
tizedben letapodtalik. Ki oltá belétek a’ nyugtalanságot, melly az átváltozás 
korát megérzi? ki ad öntudatot a’ hideg szívbe, hogy meghalni készül: mig 
nemünk feledi a’ nagy elválást?

Midőn a’ nap rekkenö szaka elmulék, szabadlég ’s növényvilág fűszerét 
élvezni a’ csűrből kiment, ’s egy kioszk küszöbére ült, melly a’ halom észak
keleti oldalán függött, ’s mellyre délesti nap soha nem sütött. És a’ locsoló 
néger mosolygott, mintha zsákmányul várná az egymáshoz közeledő párt. Az 
alkony, mint mindig, mondhatlan szép volt, ’s a’ lég olly csendes, hogy a’ fák 
unatkozni látszának. Ernyös, ftizéres család- vagy magánvirágok állongtak 
ingatlanul a’rájok borult figefák félhomályában. Hévtől menekült madarak be
széltek egymáshoz távol bokrokról, vagy szomjasan szállongtak a’ tó illat
lepte partján; mig egy-egy száraz ágon lomha papagály vagy játékos majom 
ült ki a’ lomb felett. A’ tó hallgatag tükrén apró fodortányérok fehérlettek 
itt—ott, miket a’ vizi pók ’s bogarak hajszállábai szántottak. Délnyugotról hal
dokló naptüz ragyogott,’s Montana-real hegysortól visszavert sugári narancs- 
sárga ernyővel kíillözék a’bágyadtkék eget. Esztrella költői lelke ennyi szép
ségtől ihletve lön; naplóját vévé, rajzónat ’s jegyezni készült. És a’ gya
nús néger locsolóját létévé; dolgozni megsziinék, ’s egy aloe mögé 
lesbe állt.

„Milly felséges halom! Ezen élő szőnyeg, mellyet éghajlatunk keze olly 
lágyzöldeden terite fel; e’ roppant hárs, mellynek terepély ernyejében gyak
ran fenakadnak gőz- és párafoszlányok; e’ nyílt kebel, e’ virágborult völgy, 
"s amaz óriástér, mellyre az erdőfalak végénél látásom kiömlik! . . .  minden, 
minden olly szívhez szóló. Oh , mi nyugtató tárgyvidék szememnek, melly 
sokszor kifáradt spanyolvárosok pora és bűnei miatt.“
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„A* termeszeiben nincs gőg, nincs eredetkor. Osztályra nem rangozvák 
a’ fünemek. Nincs celta-golh makacsság, nincs castiliai törzs; ’s Diaz deDivar 
el Compeador ivadék lenni senki nem törekszik. Itt nem uralg gyönge rep- 
kényen durva tölgy; nem kiáltatik: viva el Rey, mueran los negros! itt 
egyenlőség van, mint a’ müveit s z í v  ’s isten előtt. E’ virághozó fák nem sze
gődnek zsoldos árulókká; njncs rágalomgyár, semmi játékfészek, semmi ká
véház, hogy ajtaján csoportos naplopók sovány gúnynyal számítsák mások 
öröm- vagy érdemilletékét.“

,,A’ természet egyszerűn öltözik; ’s mégis mennyi báj, mennyi izlet szen
de külsejében. Mi nyomorék ehhez egy madridi hölgy divatrongyai! Az arany- 
zotl tükör sovány nyakat ’s tanult mosolyt mutat, ’s e’ tó tiszta üvegében élet 
és természetes pompa nézi szépmagát.“

„Milly elragadó ama sötétlábu erdötábor, mellyet bokáig érő lombpalást 
takar, megrojtozva a’ törpe rekettyék fehér bárkáitól. És ott távolban az an- 
desi kék sierrák*), óriás kebleiket elöhalmok lejtőivel takarvák, mintha tarto- 
mányszerü nagykendök szárnyai hajolnának egymásra. Oh, de mennyi érde
kes, mennyi átölelhetlen részletek! Ott sárgaveres kupresz-rengetek terjedez, 
mellynek balzsamos fáit féreg és rohadás évezrekig meg nem emészti. Hány 
tékozló római patricz akart kupresz-koporsókban halhatlanulni,’s hány egyip
tomi múmia kívánta bennük az utókornak átadni hitvány-magát, mintha hír
életet megőrzött húst adna.“

„Itta’horpadásokban lombozó cserjék sötétzöld ránczokat vetnek a’hegy
király palástján; amott barna fenékhegyek terjeszkednek védöleg vidám elö
halmok felé, mintha szörnyű fekete anyák tartanák öleiken zöld szülötteiket- 
’S ki mondja meg nekem : nines-e közöttük rokonság ? nem fiizi-e össze őket 
egy titkos életér? ’s nem anyai tápszer-e a’harmatos gözszönyeg,mit a’zöld
halmokra lehellnek, vagy bánatkönyüje tán a’ csepp, melly violaszin páráik
ból aláhull? Nem, nem; hisz olly nagy fájdalomhoz nem mosolygna az ég; 
azt csak emberek nézhetik nyugton, pedig a’ menny aranyszeme kékdertiben 
örvendezve függ.“

,,A’ természetben nincs megszakadva az összeretet; a’ fogyhatlan ro- 
konszenv mindütt érinti és felváltja egymást. A’ harmat elválik egétől ’s a’ 
növényre száll, megitatni öt; a’ növény párát ereszt magából ’s visszaadja az 
ég ajándékát. A’ szellet eljö inegfrisítni az áléit mezőket, és a’ mező virágo
kat hajt az enyelgő szélnek. A’ tigris^átussza a’ Jordánt, beragadozza az éh 
pusztákat, gyermekeinek martalékot visz, ’s étlenül döglik meg. Az érez át
olvad a’ rokonsavanyba; a’ hivó deléjhez ölelkezik a’ vas: csak az ember, a’ 
szabad akaratban büszke lény, tud nem szeretni.“

„De én, oh, isten, érzem a’szeretet szent törvényeit. Érzem, hogy a’szivet

*) Hcgyláncz.
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szeretni formáltad; hogy örömeidből ez egy a’ mienk; ’s hogy Carlos..........
és itt megreszketett kezében az ón; . . .  igen, hogy Carlos szép lelkében bírni 
tudnám, a’ mi kedvest hatalmad teremteni győz.“

„Oh, boldog szent szűz! hova tévednek eszméim. Egy férfiúra, kit keblem 
rejt, ’s ki előtt rejtem keblemet. Kit látni vágyok ’s mégis kerülöm; kinek 
egy világot szeretnék mondani, ’s ha előttem áll, igéhez nem jutok. Kinek 
nevét mindennap felirom, ’s mindig letörlöm azt, hogy titkom szent legyen- 
Kire gondolni remegek, ’s ki mégis folyvást lelkemben él. Kiben, mit becsülök, 
személyesítve van; ’s mit gyűlölnöm kell, semmi nincs. Kit mélyen, egyedül 
’s örökre szer........“

A’ szűz kebel megfeddé önmagát — és Írni megszűnt. Talán nem is le
írható, a’ mit érezett. Az illy szerelem ollyan, mint a’ vallás: ki belemerül, . 
mártírja lesz. Szemét a’szép tengerre fiiggeszté; ’s egy pompatiinemény kapta 
meg, melly Peruban ritkán élvezhető.

Roppant felhövidék függött az égen, mintegy tájképül a’ kiterjedt erős
ség kék falán. Almássárga szélein sáfrányszin világolt; ’s itt-ott fövényszerii 
aranyfolyások vonultak el rajta, mintha elmosódott ecsetvonatok várnának ja
vító kezekre. Közepén violaszinii erdöalak terjengett, külön idomú facsopor
tokat képezve. Alján pedig fekelekék szirthasábok látszottak egymásra dőlni, 
miknek repedékeiből változó szörnyek gomolyodtak elő, alakultak át, ’s 
enyésztek el megint. A’ kép színezete néhány perczig eleven maradt; majd 
rövid elsápadás után sötétveres világba borult, ’sekkor keskeny tüzesík sze- 
gélyzé éleit. Későbben haragos bámulatban ment által, mígnem tömött alkot- 
ványa bontakozni kezdvén, egész látkörön elönté magát, ’s az égiv homályos 
lön, mint egy gözharang.

Illyenkor gazdag harmat hull esöpótlékul Peru vidékén. Esztrella úgy 
elmerült az igéző látványba, hogy naplóját önfeledve ereszté mellé; ’s most 
átlüiléstöl félve, rá sem eszmélt, midőn ülését elhagyá. A’ pavillonba ment, 
hol Carlos vala; mert könyvét ’s estöllönyét ott zárta el mindig egy szek
rénybe. Alig lépett tornácza alá, vándorgalambja vállára szállt, a’ néger pedig 
mohón ugrók elő ’s kiszakasztá az imént irt lapot. Majd visszatért előbbi he
lyére, ’s a’ jérikói loncz venyigéi közt hézagot keresett, hol a’ rácsokon fel
mászhasson, meglesni, mi történik belül.

Esztrella belépeti; ’s négy szemérmes szem meglepve ’s lepetve találko- 
zék egymással. Arczaik összepirultak; de e’ láng nemes vala és büntelen. 
A’ rég élő rokonszenv volt az, melly magános közelben védtelenül ’s elárulva 
érezé magát. E’ véletlen perczet szünet követé. Nem szó- vagy eszmehiány 
miatt, — az bűnösök dolga, — hanem szivesendet vára mindenik, hogy tört 
szó ’s reszketeg hang el ne árulja ama szent titkot.

,Bocsásson meg ön, hogy akaratlanul zavarom;4 monda a’ közben az ár
tatlan leány,’s arczát a’galamb szárnyaiba rejlé, elfedni a’ kényül, melly öröm, 
gyöngédség ’s nyílt s z í v  melegéből fakadt fel.
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„Sót köszönöm látása örömét, mihez ritkán jutok;“ felelt merülten a’szép 
spanyol.

,Nem ön hibája-e — viszonzá Esztrella —> hogy házunkban csak akkor 
látható, ha atyám meghívó jegye kérte fel ?‘

„Madridban nőttem;— menté Carlos magát — ’s tudnom kell, miként fia
tal nemesnek , ha rangosinkhoz társakozni akar, családvér mellett kincsesei — 
kell bírnia.“

,Tapasztalt-e ön küszöbünkön belül madridi gőgöt? Nincs-e meggyő
ződve, hogy házunk érdem és műveltség előtt nyitva áll? ’skell-e mondanom, 
miként ön jó atyám kegyencze ?‘

Carlos hálával emelte ajkához a’ donna angyalkezét, mellyet az félig 
visszavont, félő gondolatban kérdve önmagát: nem monda-e többet mint sza
bad, ’s nem enged-e kevesbet, mint illik?

A’ kézcsók perezében recsegni kezdett kiilröl a’ tornácz rácsolatja, ’s -  
nyomán emberzuhanás hallatszott.

Ijedve futottak alá mindketten, ’s az öntöző négert földre terülve találák 
vérző lábbal ’s piros fonállal kezében. Arczát a’ homokba forditá, mintha 
történetesen bukott volna úgy; alkalmasint, hogy idegen voltát meg ne is
merjék.

„A’ növényindákat kötözé szegény, ime a’ gombolyag;“ mondá Carlos 
szánakozólag, ’s Esztrella a selyemcsürhöz indult, hogy rabnöi közül küldhes— 
sen egyet, ki a’ néger sebét bekösse.

Mentőkben a’kioszk küszöbéről fejérlett valami. Esztrella rettenve ismert 
naplójára; ’s magához ragadá, mielőtt ideje leendett észrevenni a’ rablást. Or- 
hölgye, ki rendesen haza kiséré, változása miatt épen ma kimaradt, ’s igy 
Carlos egyedül kisérheté öt, mig rabnöi illatos gyümölcsöt vittek nyo
mukban.

Müveit lélekben más eredete, iránya, fejlődése van a’ szerelemnek; más 
jelenetei, könnyebb, nemesebb nyilatkozási módszere, mint köznapiaknál. Ott jl 
a’ vonzalom nem kéj, nem érdek ösztöne; hanem szellemi rokonszenv, melly- 
böl szent törekvés ered becsülést nyerni, erénysúlyba jöni a’ becsülttel, hogy 
alapot kapjon egy szabadságában is örök szerelem. 0 nem hiteti el magával, 
hogy szeret, hanem megérni hagyja a’ fejlő érzeményt. Nem tolja ’s eröteti _  
szerelmét , hanem a’ hölgy lélekszükségévé kívánja tenni azt. ’S azért nem 
gyáva megrohanás vagy idétlen szóban nyilvánítja azt; hanem azzá növeszti, 
minek lennie kell, két s z í v  egységivé, hogy harczolni bírjon sors, idő és csáb. 
minden csatáival. Illy érzet kifejlésénél az érzékiség mindig háttérben áll: 
azért az tiszta és nyugodt; boldog’s feláldozó, távol maradva féltés, dacz, szen
vedély és bűn örvényitöl.

A’ nemtelen szerelme vérösztönből kél. Éretlen gyönyör után kapkod, 
melly hiú-, hanyag- ’s kéjvadászszá tesz; megfojtja a’ szilárdra törekvést, hideg-
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lelőssé teszi az erkölcsöt. Illy képzelt érzemény egy társas szó, tánez vagy 
puszta látás szölöltje lehet. A’ képzet megjelen, ’s vágyat és reményt nyit 
millió színekben; de ezek hasonlók a’ bájcsö (c a la id o s c o p )  hideg virágihoz, 
mellyeknek szaga ’s gyökere nincs. Az illy örömlovag álmatlan eped, szomja
san ég az első alkalomért; ’s ha van, megragadja azt. Remegve, lágyan, ol- 
vadozva jö. Önmeriilt szemet, mézes szavakat hoz; arczában emésztő boldog
ságot visel, ’s átadó esküjét rebegi. Elmondja a’ nap éber álmait, ’s virrasztóit 
éjről panaszol. Tanukat hív, az istent és halvány arczait. Megénekli hölgyét 
és bájait. Irigyli szemének élő cianáit, vagy fekete csillagiban ellopva, látja 
Veszta szent tiizét. Sir, remél ’s kétkedik. ’S mivel e'lázas kitörés bensöség- 
geljár, mivel pillanatig élethal álra kész: sokszor megingatja, bírja ’s szen
vedélybe sodorja az áldozatot, kit szeretni vél. És ekkor az egyéni véralkat, 
erkölcs vagy életelvek szerént fejük a’ jövendő. Egyiket fogyasztó vérgerje- 
lem űzi; másik szellemi túlzásból érzelgövé fajul; harmadik féltésben őrül 
meg vagy lesz kegyetlenné; negyedik tisztátalan öntudatot vált kedvese bi
zalmán; ötödiktől cseles kétszínűség játsza cl értékét; hatodik öngyilkos lesz 
szép hütlene miatt, és igy tovább. Efféle szenvedély, folyamatában viharos, 
kimenetében bizonytalan, ’s többnyire állati természetéhez esik vissza, miokból 
rendszerint ujjakkal cseréltetik fel.

Kell-e szivrázó eredményeket rajzolnom? feltárnom a’ korlátlan szen
vedélyvétek- és kíngyárát? ’s kinyitnom tömérdek sírokat, hová halottjait
tem ette?__ Nézzetek ki a’ nagy életbe, ’s látandjátok, mint fonódik, szakad,
t o l d a t i k  v a g y  c s e r é l t e t i k  f e l  s o k  m i l l i ó  k ö t é l ,  m i k k e l  a n n y i  s z í v , é s z ,  e r é n y  ’s  

c s a l á d -  é s  n é p j ó l l é t  é l e t é t  f o j t j a  m e g  a ’ t é v e d t  s z e r e l e m .

Esztrella és Carlos érzelme ama fentebb természetiiekhez tartozék, melly 
önmagában hozza magvait egy folytonos nyugodt örömnek. Ok régtől ismerők 
egymás becses tulajdonit; ők azon kevesek közé tartoztak, kiket Peruban az 
emberiség szánó szerelme rokonszenvvel csatolt egymáshoz; ’s a’ becsülés 
lön az alapkő, mellyen a’ szerelem soha meg nem rendül.

A’ rabszolga azalatt, alig várva, hogy a’ középtér üresen maradjon, fel— 
ugrék. Úgy látszék, vérző sebeivel mitsem gondol, ’s Esztrella megrendelt se
gélyére szüksége nincs; mert körülhordozva kémszemeit, gyorsan kanyaróit 
egy sziik ut tekervényeibe, mellynek mellékén süni figeiiltetvényben veszté ej 
magát. Tövei között, tömött árnyékban, hiis földön, levelekkel fedve, egy réz- 
szinti nyujtózék. Talpának véres repedékeiben durva pálmaolaj szivárgott, 
mellyel felégett kérgeit akarta mai szünóráiban megpuhitni. Szárait mély kar- 
czolások, serked_ésében száradt vér ’s régi sebfoltok lepték e l , miket a’ mü
veit Európa szelleme nyitott meg. Bal karján mély, szinte csontig ható forra
dás kanyarodott félkörben. A’ szorosan kovácsolt békó reszelte azt, midőn 
eladó fogolykorában embervásárra hajtaték. ’S a’ nyomorultnak mégis valának 
órái, mellyekbcn szerencsésnek érzette magát; igy épen ma délután. Fára- 
dalmi fájdalma legalább sajoghatott, mielőtt újakkal borittatnék el. E’ mellett
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sült lámahus- ’s illatos bormaradvány hevert körülötte; ritka , alig remélhető 
czikkelyei sóvár élelmének, ’s mi több egyszeri elköltés szükségén túl! Mö
götte veres bő nadrág ’s hasított ujju arabos öltöny — To hub egyenruhája 
— volt figeágak közt elrejtve; ki most megérkezék ’s ötét fölkelté. Ökleivel 
dörzsölé szerencsés szemeit, buta boldogsággal tekintve úri tápszerére, 
s az enyhe éj fehér ragvogványit, mellyek nyugalomfolytatást hozlak 
számára.

,Itt van öved — mond Tohub sürgető szavakkal, ’s a’ derekán viselt 
daróczot leoldá, miután hajlásaiból az ellopott lapot gondosan kivevé. — Hoz
zad öszvéremet4 — veté utána kéröleg, sietve öltvén a’ közben magára ruháit, 
mintha tettenkapástól féltené zsákmányolt titkát.

A’ szerecsen néhány perez alatt jól legelt öszvérrel jelent meg; ’s Tohub 
csekély értékű ezüst pénzt, zsebének egész tartalmát, nyujtá á t,’s kiiirité szá
mára élelemtömlöjét, testvérileg szorítván vele kezet, mint minden bensziilöt- 
tel, kik a’ fehérek ellen gyűlölet nevében örökre összeforrtak.

,Bátyám, nem jövök többé dolgozni helyetted, megkenni talpaidat ’s eny
hítő eledelt cserélni dohos kenyeredért. A’ mire törekvém, végrehajtottam; 
de ha beteg leszesz, vagy a’ bőszünk órája eljövend, találkozni fogunk.4

„Szólhatsz-e közboszúról, Tohub, — mond szemrehányó szavakkal az 
ingerült testvér —- ki annyit teszesz gyáva kényuradért? Hányszor görbedez- 
tél ólálkodó kalandjaidban, mig alhatál vala ’s mondtál igaz hírt, midőn köte
lesség lett volna hazudni. Nem jut-e eszedbe az öskunyhó , mellyel Curco 
szent falai megett európaiak dúltak fel? nem jutnak-e eszedbe független 
szabad apáink? ’s meghalt-e szivedben sovány, elkínzott anyánk, kit — mi
vel vásáraikon el nem kelt — agyonütöttél?44

,Megállj, m egállj...!— közbevág Tohub, dagadó vérdühben forgatván 
szemeit — inkáink udvara elpusztult, kiiizének pálmaberkeinkböl, oda a’ szép 
Curco, a’ kincs, a’ szabadság ’s gazdag földbirtokunkat száműzve miveljiik 
idegenekért. De mi ez mind Cora vesztéséhez? Szerelemragyogó szemei még 
a’ halálból is reám villognak; kékes szemfehére szebb volt a’ tisztitott ezüst
nél; ajakán biborcsiga eleven termése, ’s fogai tengerből rablóit gyöngyök
valának. És jósága----oh, soha, soha fel nem találom öt! Átkozott legyen a’
rabkalmár, ki őt árulta; átkozott Pisarro, ki öt fogolylyá tévé. Kigyófaj szapo
rodjék sirhalmán, mére'gfák nőjenek hamvaiból ’s földindulás hányja ki nyug
talan csontjait. Átkozott legyen Garcia, ki öt megvevé, állatszerelmével üldözte 
’s kényszeritési közt öngyilkossá tévé. ’S én tudnék felejteni....!? Téged kor
bács, nádbotok kergetnek véres napszámra. . .  oh, bátyám, terhed könnyebb 
az enyimnél; talpad ég, de nem úgy, mint szivem; izmaid főnek, de nem úgy, 
mint agyvelöm; ’s ha munka után göröngyökre fekszel, aludni tudsz; de én
nem. Vélted-e, hogy hűség köt Garcia kényparancsaihoz, ’s hízelgő ebül nya
lom rablánczait. . .?  A’ törpe taníta : isten a’ mi atyánk ; fiai vagyunk neki, 
nem rabszolgái. ’S rabszolgái legyünk a’ spanyoloknak, kik istennél végtele-
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mil kisebbek; emberek, mint mi, de roszabb szivvel; törpe mondá: lelketek 
van; ’s jog nélkül lesztek-e, mint lelketlen dolgok? ’s körmeik közt hányjá
tok az ös földet, mit isten nektek ada, midőn ide teremte? H alál..., halál 
reájok. Rég kivégezhettem volna Gardát mérgezett bor, tiiz vagy tör által; 
de egy pillanat alatt miért vennék el tőle hosszú kínt’s magamtól tervező bo- 
szúreményt és fájdalomgyönyört? 0  szeret vakon, emésztöleg, eszeveszet
ten. Megvárom, migEsztrella viszonszeretendi öt tisztán, kizárólag, mondhat- 
lanul, mint Cora engem szerete, ’s akkor megölöm öt, mint Garcia megölte 
Corát. Garcia szemhártyái megrepedeznek a’sírástól, mi pedig, bátya, öröm
áldomást ivandunk. Illy remény fejében miért ne szinlenék hűséget ’s ne ten
nék mindent, mi czélt segéll? Gardának elárulni mindent, ki Esztrellá- 
hoz közelit; megakadályozni szerelmesit, eltávolitni, tiltani vagy or- 
gyilkolni vetélytársait; ’s igy Gardához kényszeritni hajlamát; ez feltéte
lem. Eszköz vagyok ’s ezért fizettettem; Garcia mester, ’s ezért két
ségbe vész. Tán szeretni fogja Esztrella, ha mást nem talál; hiszen fajából 
való, ’s mint ön maga mondja, igen szép. Ha nem: Garcia szeretend egykor 
mást, kit Esztrella helyt fogok megölni, ’s az nekem mindegy. No ’s, bátya ..? 
megelégszel-e?4 veté utána Tohub, mi közben az említett lapot zsebé
be rejté.

Katebu összeszoritá öklét és alabástfogait; ’s véreres szemében öröm 
villogott. Üdvözlötte búcsúzó öcscsét’s kéjtelve néze utána, mig veres öltönye 
az éj távolába merült.



K 0  L T E M E N Y E K .

HEZ.

üzemed világa, honfi, elhagyott,
Tán hogy ne lásd hazánknak nyomorát; 
Sorsod kemény, mint rabnak lánczai, 
Hallgatva hordod fájó ostorát.
Sok volna egy lengyelnek bánatod — 
Oh, hogy, te élő, azt elbírhatod

JÉlted kiáltó szenvedési j e l ,
Szived kiholt haza, hol tiltott a’ z a j , 
Kehied koporsó, hol fekszik hazád, 
Ajkid beszéde — egy lezárt sóhaj ! — 
Jíit élve úgyis már elástanak,
Szenvedj ! hogy mások vigadhassanak

Melled nagy ür, elfér benn sok keserv, 
Egész hazánk megtelnék tán vele.
Mind összeszedted a’ hon könyeit,
’S nem látsz, — azokkal van szemed tele. 
Oh, szenvedésed, honfi, nagy vala — 
Legyen jövendőnk olly n a g y  — általa!

2 6
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Eredj nyugodni, nagy polgárhalott,
Nem mégysz magány a’ honbú megy veled ;
Hogy megtanuljunk hűn szeretni hont,
Sírodhoz küldünk minden gyermeket

K u b in szk y  Ödön.

V— A N G Y A L K Á H O Z .

K i annyi rózsaarcz kecsét,
Ki annyi hő kebelt 
Az ihlett lantnak húrjain 
Híven megénekelt;

Ki a’ szív  édes kínait,
Az érzet tengerét 
Szavakba önté — most remeg 
Megkezdni énekét.

Nem földi lényt kell dalnia,
— Az ég egy angyalát! — 
Ki éltünk barna föllcgit 
Dicsőn ragyogja á t ,

És rejt szivében édeni 
Virágból szent erényt,
Melly égi éddé szentesit 
Minden szivérzeményt ;

Kihez hasonlót nem lelek,
Nem én az ég alatt;
Kiről a’ dalnok éneke 
Csak kontár vázolat.

Sujánaky.

EGY KOPORSÓ FÖLÖTT.

Álegál Íjatok, ti rémek,
Halál bérlettei!

E' hült tagok enyémek,
Bár sirlepel fedi.

Hagyjátok itt kisírnom 
Utolsó könnyemet,

’S árjátral szentesitnem 
Halott-jegyesemet.

Ha van •— kiért zokogni: 
Lelkünk barátja az!

Fenségesebb halottért
Nem hullhat küny ’s panasz.

E ’ szív lángzó szerelme 
Éltem fökincse v o l t ;

E ’ kincs, ez üdv, ez éden 
Lesz, ime, els irolt!

’S én el ne sírjam érte 
Utolsó könnyemet?

Drágább halottat e’ szív  
A’ földön nem temet!

’S ha üdvömet veszítve, 
Nincs már mit vesztenem

A’ fájdalom könyüje 
Többé szükségtelen.

K u noss.
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F E D D Ö K É K .

C Z É L.

Minden honfi előtt a’ nép ’s haza üdve: k ö z ö s  c z é l ;
Ah, hogy az ut hozzá annyi sok ágra szakad !

D I A D A L .

Győzött a’ hatalom, törvék a’ pártosok. Uj fény
Iíörzi a’ trónt, hisz csak — százezer élet o da!

S z e n v e y .
S Z A B A D S Z Ó L Á S .

„ V  szabadon-szólást gátolni mi zsarnoki önkény!“ 
Szónokaink mondják, ’s van fölös éljenezés.

Bérezi legott fel kel, szólandó, Bérezi, ki túlpart 
Embere. ,,Nem halljuk!“ harsog az inneni párt.

’S illy kénypárt is akar szabadon-szóláshoz igényt, melly 
A’ szabadon szólást porba tiporja maga ?

Ü Z D I.

Tűzköczukrokkal hajigái gyűléseken Üzdi^ 
t Tzdi bizonynyal hát tüzköves egy hazafi.

Szilágy.

2 7
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GOR ÖVE ISTVÁNTÓL.

I.

B R Ü S S E L I  M Ü K I Á L L I T Á S .

„ bőrei de l’on rapide une jeune fille moullait le gazon de ses larmes et jetait 
des íleurs au courant: Mon pere, soupirait—eile, mon pere chéri et vous inon 
pere, venez ä moi“ — ha egyszerűen elmondjuk e’ néhány szót, mégis mi bá
josan tapadnak érzeményeink a’ képhez ; ha pedig költő jönne, ki végig rez
getné hárfája húrjait ez édes szavak tárgyán, ki leírná az ifjú leány igéző ar- 
czát és arczán a’részvétgerjesztő fájdalmat, leírná a’ habot, melly ezüst pillái
val ömleng, ’s a’ szelet, melly a’ habot űzi, ’s a’ virágot, mellyet az ifjú leány 
a’ habba szór, ’s a’ könyet, melly ottan elvegyül, és csendes hangokban el
nyögné a’ sóhajt. „Atyám, — sóhajtana — édes jó atyám és te testvérem, 
jertek hozzám!“ ha ezt hatalmas ömlengéssel egy Bürgeri vagy Vörösmarty 
lant elzengené: milly édes érzelmekre olvadnánk fel , mennyire osztanék az 
árva kínjait! Én, barátim, e’ szavak tárgyát láttam. Mit a’ költő lángelméje 
magas röpte után elzengene, azt a’ szobrász vésőjétől hideg márványba mele
gen belehelve szemléiéin. — Ott ült meztelen az árva leány, odt a’ tenger
parton, előtte habok czigáztak, arczán bú, kezében megszaggatott koszorú? 
a’ szobrász többet vissza nem adhatott; de a’leány lecsüggeszté fejét, a’ leány 
búsan tekint alá, és e’ bú elpanaszolja, hogy atyját ’s testvérét a’ habok nyelék 
el, mellyekbe a’ virágkoszorút szórja, mintha a’ hantra szórná, melly fedné a’ 
kedves hamvakat; a" habokban elúszik a’ virág, miként elúszik a’ tetem, mely- 
lyet elnyelőnek. Illyen Geefsnek müve: az árva halászleány.

A’ kis Amor egész ártatlansággal szép szárnyait metszi — e’ szárnyak 
legszebb díszeit; miért metszed el azokat, kis Amor? — a’kis gyermek egész 
komolysággal elmetszi szárnyait. Mi gyönyörű, mi költői gondolat!
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És az álom!
Álmodni mindenki szokott, és az álmák csalni szoktak; a’ gyermek ál

mában szép ruhát kap és sok játékot, a’ leány szerelmesének hűségét, a’ férfi 
gazdagságot, dicsőséget, az ősz gyermekének álmodja álmait, — ’s mi a’ leg- 
bájosabb, legköltőibb ez álmok közt: a’ gyermek álmai sziikek, a’ férfié szín
telen, komoly, az aggé hervatag; de ki álmában rózsaszínben nézi a’ világot, 
ki keblével az egész világot átölelné, ki azt hiszi: a’ leány hű, a’ barát szilárd, 
az ember őszinte, báladatos, ki honától elismerést, nemzetétől igazságot, 
a' néptől ingatlan kegyet vár: ez az ifjú, és ez ifjúnak álmát választá a’ 
szobrász.

Egyik karjával egy genius ölére dől az ifjú,’s kezére bocsájtja szép, fürtös 
fejét — álmodik! mit álmodik mást, mint ifjú álmokat! mosolygva néz fölfelé ’s 
mosolya a’ szép geniusnak mosolyával találkozik, ’s e’két gyöngéd mosolyban 
leirhatlan báj rejtez — e’ genius a’ remény,— bár tartna álmai után ise’ mo
soly örökké! de e’szép genius örökké édes álmokban ringatandja el,’s mig ez 
igy tart, édes álom ’s csalt ébredés, elhanyatlik a’ kor, letűnik az élet.

Szép három mű !
Ha e’ költői három darabhoz képzeljük a’ rajzot, a’ finom vésőt,a’ kifeje

zések édes andalgó, de mégis elég mély jellemét, a’ művészi kivételt.
Láttam sok szobormüvet, ’s mert úgy tanítónak, csudálám rajtok a’ mű

vészi tökélyt, •— de nem szerettem meg egyet sem. Küzdő Theseus, Minerva, 
Venus, Dianna, Ariadre, három gráciák, satyrák, faunusok, nymphák szép 
szobrok lehetnek; de nem mutat-e bizonyos rabságra, bizonyos szegény
ségre az eszmében, képzetben, korunkban is örökké mythologiát utánozni?— 
fog-e bennünket lelkesitni egy Dianna ebeivel, Hercules nagy botjával, egy 
faunus sípjával ’stb., nem fog, — ’s ime itt az ok, miért annyi középszerű mű 
az atelietekböl; Homer lefordítása szép németben, angolban, de én angolban 
Shakspeart ’s Byront, németben Rückertet és Schillert, és nem a’német’s angol 
Homert keresem; — mutatja a'történet: az emberek akkor teremtének nagyot 
’s halhatatlant, midőn a’ régiek ösvényéről letértek, ’s lángelmék sugallásainak 
engedék át magokat. Philippos azért véré meg ellenségeit, mert a’ hadviselés 
uj nemét találó fel, igy XIV. Lajos, igy Napoleon; mi pyramiseket, acropolist, 
pantheonokat, amphitheatrumokat nem fogunk többé építeni, de gőzöseink néhány 
nap alatt a’ világ más felére érnek, de kikötőink ezer és ezer .hajókat fo
gadnak öbleikbe.

Ahhoz, hogy nagyot teremtsünk, benső buzgalom, belszerelem szükség 
a’ tárgyhoz; a’ művésznek, midőn elméje magas röptét követi, lelkesülve kel! 
lenni mély érzelem ’s mély tárgyszeretet által. Sokan a' művészt mint égben 
függő aethericus lényt képzelik, — ki akarják belőle facsarni az embert, a’ 
polgárt, a’ hazafit, az emberbarátot. És azután Werther mellett megszülemlik 
Oedipus és a’ középkor szent képei mellett a’ sok szent képe korunknak; — 
hagyjátok a’ művészt saját sugallati, saját genialitása után, és ekkor fog cso
dálandó müveket teremteni.
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E’ szolgai utánzásnak leginkább a’ szobrászat volt eddigelé alávetve, de 
alig is tud középszerűsége kötelékeiből kibontakozni; de én melegen üdvöz
löm Geefs müveit, melegen Simonit dobját beszakasztó , Jehotte ebbel játszó 
gyermekét.

Ez elv mutatkozik a‘ képkitetelnél is.
Legjobbak a" képek, mellyek a’ történet- vagy a’ napiélet jeleneteiből 

meritvék; legjobbak, hol látható, hogy a' festő nemcsak mint művész, de mint 
honpolgár, családfő dolgozott.

Azt mondják: a’ művész független; nem szabad eszközzé alacsonyulni 
semmi czéloknak, — véleményem: van egy czél, melly alá alacsonyulni kell 
mindennek, ’s ez az emberiség javának czélja. Azt mondják : művésznek csak 
szépet kell tekinteni; véleményem: kimondott czélomnak ez egy szabály által 
igen csekély részben felelhetni meg. Nem! művésznek a’ föczélra közelebb 
ható czélokat is kell előmozdítani.

Zengjen dalt, hősit és lélekemelőt, ’s ne zengje Venusnak szerelmét, — 
a’ vallásról, a' szabadság lapjairól, és ne Jupitert és ne Sámsont, ha látja, 
hogy a’ buzgalom csügged ’s a’ nemzet hanyatlik, és magas szó, és a’ magas 
ecset és véső után inditlan a’ kor, és követendi a’ művészt, nem száraz mél
tánylás, de belső hálaérzet- ’s meleg elismeréssel, a' dicsőség oltárához; ha 
nem egyeztek ezekben, azt mondom: az elvben különbözünk, — ti azt állít
játok : a’ művész legyen független.

Én azt mondom : hódoljon a’ végczélnak szolgailag.
Művészt, ki ezt teszi, melegen ölelem, ki amazt, kalapot emelek előtte, 

és tovább megyek megilletetlenül.

II.

A’ H O L L A N D I  N Ő K .

Ulrech utczáit járók meg. Vasárnap volt. Szépek a’ hollandi nők, édes 
barátim!

Nem úgy, mint utczáinkon járva felkiáltunk: mi szép leány, asszony! 
nem úgy, mint salonaink-, báltermeinkben mondani szoktuk: szép ez is, az 
is; nem úgy, hogy ennek növését, amannak bőrét; ennek ajkait ’s annak 
fürtjeit; ennek kezeit, amannak hónyakát, vállát dicsérjük meg,— a’ hollandi 
nőnél minden megvan; — időtök nincs egy szégséget bámulni, mert vagy 
karöltve jár társnéjával, vagy ellebben mellettetek, ’s mig föleszméltek, már 
zebb jő élőtökbe, ’s mig pajkosan rátok néz,  vagy szakállatokat [ kine
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veti, alig tudtok magatoknak képet alkotni bajiról. így jártuk mi meg Utrech 
utczáit.

Azt hittem , midőn utazóktól hollandi nők dicséretét hallottam, hogy 
történetesen egy-két szép arczczal találkozónak, talán többel, mint Német-, 
Olaszország utczáin, ’s elragadtatának bajitól; e’ hittel jöttem Hollandiába, 
— csalódtam! a’ hollandi nők mind szépek, ’s ha pajkosan szabályhoz azt 
tennétek: kivevén, kik nem szépek, — a’ lehető legkevesebbet értsetek alatta; 
elmondom hát most részletesben, mi a’ hollandi szépség ?

A’ hollandi bőre végtelen sima, simább, mintThorwaldsen márványa; fe
hér, fehérebb, mint Corregio női arcza, és arczán, e’ hónál fehérebb alkaton, 
transparent gyönge szin ül, mellyet nem mondhatok pirosnak, mert ez arczon 
a’ piros rőtveressé válnék; nem mondhatom rózsának, mert akkor elevensé
gét, fényét nem fejezném ki a’ színnek, — ez valami sajátszerü, melly ná
lunk, rnelly képeinken is ritkán jelenik meg: szőke fürtök borítják a’ fejet; 
gyöngéd szegélye a’ szájnak, a’ halványpiros ajkak, és a’ vékony orr és a’ 
magas nyak, és kifejlett kebel, és sugárkarcsu növés, és kicsiny kéz, láb le
begő földi angyalokká teszik a’ szép hollandi nőt; nem szóltam a’ szemekről, 
nem szóltam a’ fiirtök bársonyáról, kék szemének tüzéröl; szépen göngyölg- 
nek le vállára a’ szőke fürtök, de szemének tüze nem a’ magyarnö szeméé, de 
hajfürté nem hollóbársonya leányainknak; győződjetek meg, hogy nem költöileg, 
hogy a’ valót írom le : a’hollandí nőnek szemei bennülök, nem úgy a’ mi, nem 
úgy az olasz vagy görög szépeké; pedig az, mi megragad, mi lelked mé
lyére hat, mi éget vagy andalít, mi emel vagy sülyeszt, mi szánakozást vagy 
bátorítást önt beléd, nálunk, olasz- és görögnél a’ szemek müve; a’ szem 
gyújtja meg reményid, a’ szem hamvasztja el, a’ szem enyelg, a’ szem elméi, 
a’ szem hí fel, a’szem taszít vissza; — ez a’bájos hollandi nőnél nincs meg: 
szemei bennülök, szemei tiiztelenek, — adj nekem nőt, mellynek szeméből 
érzelmeit olvassam ki; adj nekem nőt, mellyben az érzelmek örömben, mint 
búban, hatalmasbak, erösbek; adj vidorabbat, mint a’ hollandi; adj szenve
dőbbet, mint a’ hollandi; — nektek, édes hazám női, hódol kebelem, a' sze
lídség ne legyen az életkedv hiánya, jé jámborság ne legyen eredménye szu- 
nyatag természetnek, de mind a’ kettő a’ szerelmes érzelem kifolyása, mind 
a’ keltő legyen erejében, mint terjedelmében, jobban kifejezve.

Hí.

B A D E N .

Hires fürdő. — Nagy vendéglők, pompás ét- ’s tánczteremek, sétahe!yek? 
parkok, egy uj, görög ízlésű gyógyterem, gazdag nép, sok egészséges, kevés 
beteg, lovagló dandyk, fényes fogatok, tarka boltok, fényüzeti czikkek, em-
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berek Europa ’s Amerika majd minden tartományiból, színház és a’ többi dol
gok, mellyek kisebb nagyobb mértékben minden fürdőkben, még hazánkéban 
is, nem hiányozhatnak. — Nem tudom, barátim, lesznek-e közületek , kik e’ 
fürdő kéjeit hörpölni el fogtok vándorolni; de azt tudom, hogy nemünk erköl
csi sorsa benneteket érdekel, — nem fogtok tehát reám neheztelni, ha ezennel 
más toliakra bízom ez apróságok lemázolását^ én inkább a' játékterembe ve
zetlek benneteket, barátim, oda, hogy lássátok az ezüstöt és aranyat nagy 
széles asztalokon hömpölyögni, lássátok a’szerencse szeszélyeit, lássátok mű
ködéseit , miként öntetnek fel, söpretnek le pénzfukar kezek által a’ pengő 
érczek, — hogy lássátok a* pénzhullámzást, miként árad el egynek zsebe, mi
ként szárad ki a’ másiké. Én mégis nem akarok itt erkölcsi festvényt nyújtani, 
tele az élet, tele a’ színpad; de két tényre akarlak figyelmeztetni benneteket : 
Frankországban kártya- és sorsjáték tilalmas, Némethonban kártya- és sorsjá
ték nyilvánosan megengredtetett.

Tisztelettel emelek föveget Lajos Fiilöp előtt, ki kormányát azzal kezdé 
meg, hogy kiürité a’játékházakat, hogy kezébe vévé a’ törvény kötelét ’s ki- 
iizé e’ romlott népet — ez történik Frankhonban.— Pénzforrásai pedig ekkor 
nem voltak a’ legkedvezőbb állapotban, pedig e’törvényszigorral egy pár mil
lió frankot vetett meg; — de a’közerkölcsiségnek egy pár millió áldozat, az 
igazságnak e’ nyílt elismerése Frankhonnak csak boldogságára lön.

Némethonban a’ közjátékházak a’ fürdőhelyeken megvannaly, ’s a’ szét- 
pattantott fekete sereg most itt iité fel tanyáját; Wiesbaden, Aachen és min
denütt nyilvánosan űzetik a’ kártya.

Frankhonban 183(J-ban a’ lotteria is eltörölteték, Némethonnak egy igen 
jelentékeny részében ez most is a’ status kezelése alatt áll.

A’ kis lolteriáról szólok. Eljö a’ szegény napszámos, az együgyii cseléd, 
a’ lomha kézműves, és szerencsének bocsátja néhány fillérét — aztán mennyi 
boszűsága a’ csalt remény felett, mennyi keserű óra a’ nehéz munka közt, — 
lefolyt napok, hetek után az öröm helyett mennyi nyugtalanság, — aggoda
lom a’ várakozás ónlábu ideje alatt, mennyi zavart álom, mennyi számvadá
szat! a’ szegény nép, mivel kicsinyded ártatlan örömet szerezhetett magának, 
mit agg napjaira megtakaríthatott, azt illy czélokra használja fel,— a’ takaré
kosság, a’ szorgalom nem egyetlen mód a’ vagyonosodásra; a’ keblet meg
szállja a’ pénzvágy szennyördöge, ’s ennek fertelmes ölelései közt a’ takaré
kosság és szorgalom, mint egyetlen erkölcsi vagyonosztályzók tiszta jótékony 
tanúsága elhalaványul, meggyengül, elfelejtetik, — ’s ekkor jöjön aztán a 

^  status ’s az illy csatornán beözönlő pénzt azután hálálja el legfelsőbb igazság 
csarnokába; valóban metsző satyricus él fekszik azon dánügyész védelem
szavaiban : „védenczem, a’közpénztár nieglopója, vétket nem követett el, mert 
lotteria utján ugyanazt a’ status pénzládáiba játszotta által.“

És, barátim, az igazság itt is karöltve jár a’ közhaszonnal, noha gyászos 
állapot, midőn az igazságot ez oldalról is .kell védelembe venni — ez a’ fi-
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nanczforrás, mondják— balgatagság! ha én a’ hegy forrásait ezer csatornákon 
vezetem a’völgybe — nyertem? a’ csatorna ágya elnyeli a’ csekély nedvet; e’ 
néhány fillért engedem meggazdálkodni a’ népnek — vagyona szaporodik, ö 
ezt más utakon, igazságosakon fogja heforgatni hozzám: házat épit, ettől fizet, 
— kényelmesebb lakást bérel, ettől fi^et, — vállalkozik, ettől fizet, — taka
rékpénztárba hordja ennek tőkéjét, a’ szorgalom kezeli, itt ismét nyeremény; 
vagy ha vesszük a’ jelent és a’nem igen tetsző fogyasztási adókat, tehát bor
ban, szeszben, czukorban, kávéban, malátában, serben ’s a’ többiben elhozza 
azt a’ statusnak.

Ha Fáy Andrásnak semmi más érdeme nem volna, minthogy hazánkban 
első honositá meg a’ takarékpénztárt, elmondhatjuk: szálljon reá, mint az ég 
harmata, a’ nép áldása; — a’ takarékpénztár ellenmérge a’ lotteriának.

r
NYÍ LT l e v é l

E G Y  B U D A I  H Ö L G Y H Ö Z .

Ismerkedésül k első pillanata költötte fel szivemben az öniránti tiszteletnek érzését. 
Evek enyésztek el azóta. Tudta-e, sej tette—e , bogy ön számára keblem az emlékezet 
szép virágát gondosan ápolta, hogy önt azok közé soroztam, kiket tisztán 's melegen 
tisztelek? nem tudom; mert ajkaim ez érzésemet el nem árulták, és ha ön ezt mégis 
viseletemböl kiolvasta volna, tulajdonítsa gyöngeségemnek, melly az öniránti érdeknek 
napfényre törekvő jeleit szivredöim közé temetni nem engedte. Ámde,ha tudta is, nincs 
okom ezt sem titkolni, sem tagadni; mert tisztább érzet táplálására szivem képtelen, mert 
a’ legszentebb erényesség szigorú bíráló széke előtt sincsen okom ez érzetemért pirulni. 
Barátilag tisztelem önt és nem mernék többé angyaljóságot tükröző szemeibe tekinteni, 
ha másnemű érzésnek csak árnyéka is vonult volna szivemen keresztül. Isten látja tel
kemet, hogy valót mondok; mert hiszen, ha máskép lenne, fölviharozna most szivem, 
és olly nyugodt elmével, csöndes kedélylyel, mint azt teszem, nem tudnék ön
höz Írni.

E’ baráti meleg és tiszta érzésemnek tulajdonítsa mostani felszólalásomat. Érte
sültem, hogy nem sokára elközelget azon időszak, melly ön éleiének sorsát fogja el
határozni, melly áldást, vagy átkot rejt magában. Egy élettársi kell önnek választania> 
kihez szakadhatallan láncz kötendi, kivel az élet ösvényén találandó rózsákat vagy tö
viseket kell szednie, mellyeket vagy az örömnek Vagy a' keserűségnek könyüivel ön
tözőiül meg egykoron. Ha szivét olly határtalanul jónak , engedékeny szelídnek nem 
ismerném, kevésbé aggódnám jövendő boldogságáért, és ez elhatárzó lépésnél lelkének 
szilárdságát nem vonnám kétségbe: de mivel tudom, hogy a z  olly j ó  s z í v ,  mint öné
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sokszor még boldogságát is kész sírba temetni, csakhogy mások akaratját teljesítse, 
emlékeztetem az emberi szívnek határtalan szabadságára. Nincs földi hatalom e’ fölölt 
zsarnoki önkényt űzhető. Ezt valamint é rzésre , úgy idegenségre kényszeríteni nem 
lehet, és ezért a" választásban egyedül szive vonzalmát kövesse. Tegyen le itt minden 
mellékes tekintetet és érdeket. Isten adta szivének a’ választási jogot, mellytöl szülői 
parancs, vagy más anyagi érdekek által magát megfoszlatni ne engedje. Ezzel azon
ban nem azt akarom mondani, hogy szülőire épen ne hallgasson; sőt mivel a’ fiatal 
szív könnyen téved ’s ábrándjaiban a' képzelgés arany álmaitól magát sokszor elcsábi- 
tatni engedi: ezeknek, kik önnek természetét, kedélyét, hajlamait, hiányait legjobban 
ismerhetik, tanácsaikra, figyelmeztetéseikre, intéseikre, ha valaha, úgy most főkép 
szükséges szivét fölnyitnia. Midőn tehát a’ szív szabadságára emlékeztettem, csak arra 
akartam figyelmeztetni, hogy e’ lépésre ne kizárólagosan szülői parancs által engedje 
magát mintegy föltolatni, hanem szivvonzalmát kövesse. Szülői, testvérei, barátnői a’ 
szeretetnek s hő indulatnak hangjain fognak most önnek tanácsolni; legyen szabad 
nekem is, ki tisztelő barátjainak legöszintebbike vagyok, ugyanezt tennem. Tanácsaim
nak követésére nem kényszerithetem : de ezeknek megfontolására kérem: mindenek 
fölött pedig tiszta szándékot, meleg vonzalmat’s boldogságának forró óhajtását keresse 
egyszerű soraimban.

Gyermekéveimben csepegtették szivembe , hogy minden munkánk kezdeténél is
tentől kérjünk áldást. Azóta sokszor találtam ebben vigasztalásomat; nem volt okom 
soha ettől eltérni, és azért is e’ tant koporsóm zártáig hordozandom keblemben. En
gedjen meg tehát, ha itt is, mindenek előtt arra emlékeztetem, miként istenbe helyez
tetett bizodalom, imádság, a’ léleknek magába szállása, elfogulatlanság: röviden, val
lási érzelem ‘s buzgóság soha szükségesb nem volt, mint épen most. Emelkedjék föl 
lélekben az istenhez, és kérje fölvilágosító malasztjat, hogy szivéből minden elfogult
ságot száműzhetve, a’ választandó pályának virágait, töviseit tiszta szemmel láthassa. 
0  buzgó gyermekének forró kérelmét meghallgatni kész leszen, és eszét, szivét az 
ihletségnek sugáraival megvilágositandja. Öu elvonultságából a’ világ színpadjára lé- 
pend, hol minden jó, minden rósz tulajdonai,mint annyi növények,egy meleg 's termékeny 
éghajlat alatt kifejlődnek, 's egész boldogsága magára vállalt szerepének mikénti elját
szásától függ. Ön a’ házas életben megmaradhat az az angyal, a’ ki m o s t ; de a’ bu
kott angyalok sorába is ju tha t;  egy angyalnak egekbe ragadó üdvét, —  valamint a' 
pokolnak szivmarczangoló kínjait is é re z h e t i 's éreztetheti; boldogíthatja, valamint 
kínozhatja azokat, luk köreben leendnek. És mindkettő nem egyszerre leszen, de fo
konként *s sokszor észrevétlenül. Boldogságát az határozza el , mikent fog majd fé r
jére hatni tudni; házi köréhez miként lánczolandja le, mi Ily megelégedést fog ez itt 
élvezhetni. Sok függ a'  szívnek első Ömlengéseitől; az első örömök vagy fájdalmak, 
mellyeket közösen érzeudnek, nagy hatást fognak további életökre gyakorolni,  's a’ 
miHy mértékben lógja ekkor férje érzelmeit viszhangoztatni: annyiban fogja növelui vagy 
csökkenteni ennek ón iránti hajlandóságát. A' legjobb ifjú romlott férjjé válhat, ha 
neje a’ vele való bánásmódot eltéveszti: ellenben egy romlott ifjút is jó  férjjé vará
zsolhat a' nő ,  ha a'  halni tudásnak pillanatját kilesni ’s megragadni é r t i ,  és észre
vétlenül gyöngéd-szeiideu vezetgeti a‘ javulásnak ösvényére. Ki boldog, az boldogilní
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óhajt:  ha tehát férje ön oldala mellett magát boldognak érzend i, bizonyos lehet 
benne, hogy ön boldogságának eszközlesére is fog az majd törekedni; de ha férje 
elégedetlen leszen , önt is hasonló sors é ren d i , még akkor is , ha szive szerént vá
lasztott. ügy , de tudja-e mindig a" n ő ,  miként kell férjére halnia? hol szóljon ’s 
mikor hallgasson? Legjobb szive mellett is nem tévedhet-e? és nem épen akkor té
vesztheti-e irányát e l , midőn legjobban vél cselekedni ? A’ legnagyobb emberismerö 
is belat-e a' kipiihatolhatatlan emberi szívnek ezernemü érzései közé?  Ezen ’s hasonló 
elmélkedések, úgy hiszem , öszlönszeriileg fogják lélekben ahhoz való fölemelkedésre 
ébreszteni, ki hatalmasabb, ki jobb, mint ember, ki sorsunkat bölcsen intézi, ’s ben
nünket olly atyailag-gyöngéden tud az életen keresztül vezetni. Ezen bölcs, ezen 
gondos atyához folyamodjék tehát, ’s bizonyos lehet benne, hogy leikébe a’ fölvilágo— 
sitás sugárai fognak lövelni, hogy világosságban jól 's jó t választhasson.

Az emberi boldogságnak, tökeletességnek főéivé az önmaga megismerésében 
rejlik. És mikor fekszik inkább érdekében ismerni szivét, hajlamait, hiányait, töké
lyeit: szóval, önmagát, mint most, midőn elveti a’ koczkát, melly egész élete bol
dogságát vagy boldogtalanságát fogja elhatározni. Készületlenül bár minő pályára is 
föllépni nagy gondatlanság. Ön sok terhes és fontos kötelességek teljesítését vállalja 
magára, mellyekért isten és emberek előtt leszen felelős. Yizsgálta-e már belsejét? 
van-e akarata, ereje azoknak megfelelni? Higyje el, a’ fiatal szív ábrándjainak rózsa
színe nem fog örökké lángolni; a’ szerelemnek kéjrehevitő mámorából előbb utóbb 
ki fog józanodui, és a’ sok kötelesség, mellyeken most talán elandalodásában könnyel- 
müleg átsikamlik szeme, akkor szigorú teljesítést követelő alakban fog előlépni; és ha 
nincs hivatása vagy tehetsége azoknak megfelelni, elrémülenu le lke , mert lelkiisme
retesnek ismerem ö n t , késő bánat fogja tépni szivét; de már akkor segilni nem lehel- 
Vessen azért magára vizsgálódó pillanatot, még idő van; és csak akkor,  ha magat 
elég erősnek, elég szilárd akaratúnak, eléggé felkészültnek találandja: lépjen az ol
tárhoz. Ön még fiatal ugyan, de már is tudhatja, hogy erényes élet, gondolat 's 
cselekedet tisztasága eszközölhetnek csak állandó becsülést; azért azon legyen, hogy 
férjének becsüléset soha el ne veszítse. Azért, tisztelt barátném, ha igazán boldog uö 
akar lenni, mostanra nézve nincs fontosabb tenni valója, mint kipuhatolni szivét, 
mi hiánynyal van, mi kisebb vagy nagyobb hibákat rejt a z , mellyek által férjének 
becsüléset eljatszhatná. És ha talált magában hibákat, küzdjön meg azokkal, ébred

ő jén  föl lélek-ereje azoknak gyökeres kiirtására. Ki ismeri hibáit ’s szilárd akarata van 
azokból kitisztulni, annak lehetetlen meg nem javulnia. Iparkodjék szivét mindinkább 
nemesíteni, női gyöngéd érzelemben megerősíteni; kerüljön minden alkalmat, mi ál
tal férjében a’ neheztelésnek csak legkisebb nemét is fölébreszthetné; mert csak igy 
lehet alapos reménye , hogy a’ kölcsönös szeretetnek örök-zöld füzére egyesitendi 
sziveiket, és ha ez megleszen, akkor földi boldogságuknak nincs határa.

Ön mostani helyzetében hangomat talán komolynak fogja találni; mert ha szi
vét követte a' választásban, hiszi, hogy a legboldogabb életszak koránya derülend 
föl előtte , és boldogságának előérzetében kedélye termcsze'esen derült; és az illy 
komoly szavak, mint az enyimek, önnek reményteljes szivében viszhangra nem fa
lainak ; de hogy mindig derült maradhasson, szükséges önt figyelmeztetnem, hogy ha
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valaha kell komolyan gondolkoznia : úgy most kell azt fennie, mert nem gyermekjá
tékhoz, sem egypár perczig tarló élvezethez készül. Meglehet , hogy mindazt, mit 
akár eddig mondtam , akár még mondandók , ön máskép ’s jobban látja , tudja ,  mint 
én: nem is kívánhatom, hogy mindent az én szemeimmel tekintsen; — én csak egy 
kilátásra akarom, önt vezetni, honnét mindenfelé tekinthet, ’s erre tapasztalásedzette 
szemüvegemet akarom kölcsönözni, melly ha egészen jól nem is, de egészen roszul 
sem mutat.

Hallom, többen vágynak önnek szive, keze után: és ha talán még nem válasz
tott volna , engedje meg, hogy erre nézve egy pár szót mondhassak. Ön fiatal. Ter
mészetesnek találom, ha képzeletében alkotott magának egy képet, melly egész lényét 
eltöltvén, iránta nemcsak növekedő tisztelettel, de szeretettel is viseltetik. Határta
lannak képzelem örömét, ha e’ képnek a’ való életben megfelelőre akadt. De óhajta
nám , ha a’ képzelet országának e ’ részében járatlan lenne. Megmondom okaimat. 
Hölgyek férfiúi tökéletességekről ne álmodozzanak; mert ez okot ad sokszor teljesü- 
letlen követelésekre; és még azon esetben is ,  ha teljesülnének követelései, boldogta
lan lenne a’ nő ; m e r t , mivel a' képzelet mindig többre terjed a’ valónál, ’s mivel 
igen gyér az eset, mellyben nő szellemi műveltség- ’s kifejlődésben túlhaladná a’ fér
fiút, a’ mi11 y távol állanának egymástól a' tökéletességben, olly fokon állna az egy- 
mássali elégedetlenseg Egy tökéletes nőnek képével egészen máskép áll a’ dologi 
illyet képzeljen magának minél tökéletesbet, annál jobb, mert meg vagyok győződve^ 
hogy fölébred keblében a' vágy ennek utánzására. Mégis, ha képzelete festett magá
nak férfiú-remeket, ne felejtse el, hogy az csak képzelődésének játéka, és ha leendő 
férjében annak hü masát föl nem találandja, emlékezzék m eg , hogy a ’ képzeletnek 
országa végtelenre terjed, midőn a’ való szűk korlátok közé szorított.

Kérdezze meg tehát szivét: milly tulajdonoknak hiányait nézheti el férjeben; 
kérdezze meg, mi tökélyekre akarja építeni házi életének állandó boldogságát. És a’ 
leány itélötehetségének elessége itt tűnik ki leginkább, ha férje választásánál olly tu
lajdonokra tek in t, mellyek a 'házas élet boldogságára mulhatlanul szükségesek; mert 
vannak tulajdonok a’ férfiakban, mellyek, ha megvannak, j ó ;  de ha hiányzanak is, nem 
hiba. Száz házasság boldog lehel a’ nélkül, hogy a' férj akár szépség, akár gazdag
ság, akár műveltség által feltűnő lenne ; de soha boldog nem lehet az olly házasság, 
hol a' férj jellemét bár mi folt homályositja, ha szenvedélyeinek rab ja ,  vallást és 
erenyt nem tisztelő. Túlságos lenne tehat ön követelésében, ha egy minden tekintet
ben rendkívül feltűnő férjet óhajtana: ellenben csak helyeselhetem azon te t té t ,  ha 
szivét, kezét megtagadja egy ollyantól, ki minden tündöklő tulajdonai mellett sem éb
reszti önt azon reményre, hogy oldala mellett boldog lehessen.

Mindenek fölött pedig óvja magát az úgynevezett lángeszüek szerelmétől. 
Nem akarom általánosan ezeknek lelki szilárdságát, szivállandóságát kclseghe vonni, 
mert vannak egyesek, k k nejeiket,  ha jól hozzájok vannak választva, boldogitan, 
képesek, mi azonban mégis mindig csak merészelt szerencsejáték; de a’ tapasztalás 
tanúsítja, hogy a’ legtöbb langész legközelebbi körét ’s leginkább nejét szerencsét
lenné teszi. Röviden megfejtem o k á \  Egy lángész ritkán jut állandó higgadt megálla
podásra, soha sem nyughatik, minden csak rövid ideig bir előtte érdekkel, szüntelen



valami uj után törekszik, minden perczben más az Ízlése. A’ szegény nőnek igazán 
protheuszi alakkal kellene bírnia, ki minden perczben férjének változó ízlése szerén!) 
alakot tudna magára ölteni, vagy tökéletesen kitanult csapodárnak, ki minden sze
repre alkalmas, hogy férjét lebilincselhesse. Egy illy férj követeléseinek kielégíté
sére nevezhetellen anyagi ’s szellemi tulajdonok kívántainak meg a' nőben, hogy azon 
állandó változatosság előteremtésére krpes legyen. Egy illy lángeszű szerelmesnek 
keze elfogadását csak azon esetben ajánlanám, ha ön ennek szivét minden, de min
den érzéseivel bírná, ha rajta uralkodni tudna; mi azonban nem egy pár hét vagy hó, 
de évek tanulmánya.

Sokkal veszedelmesebbek azon ifjak, kiknek szivök olly határtalanul sokat kö
vetelő, érzelemben olly lángforró, hogy nincs nő szivök kivánatainak kielégítésére 
alkalmas. Az illyenek mély érzelmeiktől elragadtatva, a’ való életben soha sem akadnak 
egy nyugpontra, hol megpiheuni tudnának; a’ képzelet ezerbáju tünderhonában ka
landoznak, soha sem lehet őket eléggé szeretni, soha velük érzelemben egygyé ol
vadni; kik azonnal másután égve epednek, mihelyt egy nő szívben lélekben odaadta 
magát, kik még akkor is hidegségről panaszkodnak, ha a’ nő forró hűséggel lesi pil
lanatát ; szóval, kiknek szivét kielégíteni nem lehet. Az illyenek, mint ön maga is át- 
látandja, nem képesek a' házas életben boldogságot adni ’s érzeni. Ezek pedig ve
szedelmesebbek, mert vonzóbbak Könnyű az illyekre ismerni. Ha illy imádója van 
önnek, ez reszketni fog a’ pillantásért i s , mellyel ön másnak ajándékoz. Sápadtság 
borítja el arczát, ha ön másra mosolyog. A’ féltékenységnek vészangyalát fogja ön 
ennek sötétülő arczára vonni, ha mással barátságosban beszélend. Óvja magát az ily— 
lyektől, mert ezek egy jóérzésü nőnek ördögeivé válnak, kiknek körét futja a’ 
boldogság.

Legyen továbbá ön előtt minden férfiú gyanús, ki egy nő szerelmének tiszta
sága- ’s állandóságáról kételkedik. Az érzékiségnek eme századában sokra lehet ily— 
lyenre akadni ; de ha kiismert egy illyet, fussa ennek körét, óvja meg angyaljóságu 
arczának rózsáit ennek mérges lehelletétöl. ,Ki erényt nem hisz — mondja lelkes Eöt
vösünk — az a' bűn által már igen megromlott.4 ,Es föllehet mint bizonyosat arról 
tenni — Jósika szerént — ki az asszonyokat gúnyolja, hogy soha sem üdvezült egy 
igazi nemes lelkes asszony szerelmében i s ;4 mert a’ kit csak egy ezen földi angyalok 
közül igazán léikéből szeretett — ki tud pedig úgy szeretni, mint asszony ! — az ennek 

■"áz egynek kedvéért az egész nemet öleié.
Figyeljen arra is, mint ’s mikor ébredt szerelemre ön iránt az, kit élettársul 

akar választani. Csöndes házi körében gerjesztett-e maga iránt érdeket; vagy szín
házban , tánczmulatságban vagy más ünnepélyes alkalommal, midőn szebb ruhája 
szemeinek fényét, arczának virágait ’s termetének ékességét a’ szokottnál jobban ki
emelte? Ha illy alkalmakkal ébredt föl abban az öniránti érdek, óvakodó legyen. 
Nem mondom , hogy ezt mint hamar múló szenvedélylobbanást tekintse, nem mon
dom, hogy igy nem támadhat az ifjú kebleben állandó ’s igazi szerelem; de figyel
meztetni akarom mégis, hogyne tartsa mindjárt szerelemnek azt, mi fölhevült érzé
kek mámora lehet. Ismeri ön nemének gyöngéit ; tudja, hogy hiúságuknak kedvezőbb 
az, ha testi kellemek, mint s z í v -  ' s lélekszépség által gerjesztenek figyelmet. Ne en-
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ijedje magat e hiúság által elcsábitatni; ne higyje, hogy mindjárt szivét lánczolta le 
egy férfiúnak, kiben önnek vonzó külseje az érzékeket fölizgatva elkábitá. Tegye pró
bára szerelmüknek valódiságát; vizsgálja meg, váljon szive, lelke tehetségei birnak-e 
olly lelánczoló erővel, mint külseje? A' gondolat- és érzésnek sokszerüségébenmeg
egyeznek-e? és ha hosszú idő edzette tapasztalás a 'szív  meleg vágyait ’s reményeit 
ki nem hűti, ha a’ lelek szívességét naponként magasztasuló ihletséggel erősödni, szi
veiket egymáshoz fűződni é r z i : akkor bizonyos lehet, hogy nem érzékkábulast, de 
életboldogitó szerelmet táplál szive.

És csak egy illy férfiúnak nyújtsa kezét, kit szive szeret;  mert ha nem szeretet 
köti m eg a’ szent frigyet, nem csak önmagát, de férjét is boldogtalanná teendi. Átok 
lesz az élet, és keserű könyükkel öntözi meg pályájának vért fakasztó töviseit.

Ha pedig megtette a’ vállozhatatlan nagy lép és t , főczéljának ismerje férje 
boldogitását; mert ön is boldogtalan leszen, ha férjét boldogítani nem tudja. Ne ad
jon soha alkalmat arra, hogy férje önben csalódjék. Mind azon erényeit, tökélyeit^ 
mellyekért férje az életben oltalmazó vezetőjéül magához karolta, fejtse ki jobban, ne
mesebben , hogy el ne hamvadjon a’ szivérzelemnek lobogó tüze, mi önöket az egy
mást birhatási vágyban kéjre olvasztotta. Azon iparkodjék, hogy férje becsülését soha 
el ne veszítse ; mert a' szerelem csak igy lehet tartós. Nem hiszem pedig, hogy g o n 
dolja férjének becsülését megnyerhetni, ha tisztelésre, becsülésre méltónak csupán 
csak látszatni fog; mert ki olly sokáig ’s oily közel leszen önhöz, mint férje, az a* 
valót a’ szintöl meg fogja tudni különböztetni. És ha észreveszi, hogy ön csupán csak 
al-erényekkel altatta el, hogy csupán alakoskodás által gerjesztett benne maga iránt 
tiszteletet: megszűnik önt becsülni, és a’ kölcsönös szeretetnek rózsafátyola ködfelhő
ként szétfoszlik. Tehát ne csak jó n a k , szelídnek, rendszeretönek, munkásnak, meg
előzőnek tessék, hanem e’ tulajdonait mint nő is tartsa m e g ; mert mindennek teljesí
tése, mi által nemes gondolkozásu ’s érzésű férjnek tiszteletét, becsülését megszerez
hetni, mint nőnek, szoros kötelességében áll.

A* házi békességnek föntartása legyen főbb gondjainak egyike. Sem gondat
lanság, sem könnyelműség által férjének még csak a’ legkisebb neheztelésre se adjon 
okot, mert ez az üdvteljes egységnek rózsakötelékeit meggyöngíti, mi ha gyakran 
ism é te l te ik : lassan növekedő idegenségei szül, és a’ házas élet örömeinek sírját előbb 
utóbb megássa. Annál gondosabban őrködjék pedig a’ béke szent malasztja fölött, mi
nél bizonyosabb, hogy az egyszer megzavart békességet észrevétlenül is több súrlódá
sok követik, miket, ha az engesztelödésnek olvadozó pillanataiban kiegyenlítenek is, 
keserű utóízüket az emlékezetben föntartják. Elszakadt húrokat is össze lehet kötözni, 
de tompa hangokban fognak rezgeni.

Férjének örömeit, fájdalmait tegye a’ magáéivá, és higyje el, e ’ részvét sok
szorozva emelendi önnek érdekét. Az örvendő vagy búslakodó férj hű érzelemmel 
szoritBndja önt keblére, és olvasva önnek szemeiből a’ kisugárzó részvételt, égből 
küldött őrangyalának tekintendi, ki örömeit neveli, keserveit enyhíti. így fogja szoro
sabban magához fűzni férjét, a 'házi élet boldogságát megedzeni, és ha balsors viha- 
rozna el fejeik fölött, közös szeretet- és békességben tűrni az élet viszontagságait.
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Ha megtörténnék, hogy férjét tévutakon találná, el ne forduljon tőle hidegen, 
megvttöleg, mert ez öt mélyebben buktatná; hanem a' szánakozásnak engesztelő szel
leme indítsa önt bocsánatra. Szeretettel vezesse öt jobb ú tra ;  ébressze föl benne a' 
kötelességek teljesítésének hű érzetét; de mindezt nőhöz illő gyöngédséggel, hogy ál- 
tallatván önnek angyalszerelmes jóságát, bánatteljesen térjen vissza önnek engeszte- 
lödést és bocsánatot lehellő kebelére, hol kisírja botlásának kínjait, és önnel újra sze
relemben egyesüljön.

De egy nőnek minden kötelességeit elöszámlálni egy levélnek szűk köre nem 
engedi. Nem is akarom önt tovább untatni. Ön egy okos, olvasott hölgy, ki bizonyára 
atlátandja teendő lépésének fontosságát, és hiszem , hogy minden elhirtelenkedéstől 
megóvja magát. Ha pedig higgadt megfontolással elvetette sorsának koczkáját, nem 
kétlem, hogy szentül teljesitendi azon kötelességeket, mellyeket magára válalt. Bol
dogságának, nyugalmának eszközlésére ez múlhatatlanul szükséges.

Bezárom soraimat azon forró óhajtással, hogy lelje föl uj helyzetében azon bol
dogságot, mellyre önnek angyali jó  szive érdemes ! !

S z a b ó  R i c h á r d .

I R O D A L MI  L E VE L E K.

III.

Korszerűbb, ’s ezért mostanra fontosabb jelenet ismertetésével nem kedvesked- 
hetem mostan, miit  H o r v á t h  I s t v á n  iratáéval, „ H o r v á t o r s z á g r ó l ,  mint 
meghódítás által szerzett magyar tartományról,’s Magyarország valóságos résTérő!.“  
Nem, mintha arról, mit a’ könyv mutogat, valaha kétség lett volna magyar és Iiorvaf, 
törvény-, történetíró és statusférli előtt; mert beszélte azt a 'tör ténet,  beszélte a’ Cor
pus Ju r is ,  beszelte a’ mindezeknél erősb élet: h a r m ,  mert e jy ,  általam valóságos 
természete szerint itt nem jellemz ndö mozgalom, némi kétes hitelű ’s minden esetre 
magán tudósításra épített tan ürügye alatt olly önhizodalommal lépett a’ világ elébe, 
miilyen különben csak az igaz ügyé szokott lenni; ’s bátorságával, 's a’ törvényhozás 
színe előtt is emlegetett k ö l c s ö n ö s  s z e r z ő d é s é v e l  f o g a l o m z a v a r t  hozott 
e lő ,  a’ legveszedelmesbet, melly közjogi kérdésben létezhetik: a’ „ n e m z e t “ -  és 
„ n é p “ -  fogalmak összezavartatásá^. Hallanunk kellett azt utón útfélen, hallani a’ tör
vényhozás tereméiben, olvasnunk minden szinü lapokban ; ’s tagadja valaki, ha bírja, 
hogy a’ kettő két igen különböző dolog, felváltások pedig kiszámíthatatlan követke
zések lörvénytelen anyja. A’ ,,uéj)“ ethnologiai, a' „nemzet“  polilicai fogalom : 
amaz van ott is, hol rendezett socialis állapot nincs, ez csÜ̂ c olly népet vagy népek 
öszvegét je len t,  mellynek külön és saját országa, szerkezete és igazgatása van. A' 
magyar, az orosz, az éjszakamerikai nemzet péld. több népekből áll össze, ’s azok 
összesen teszik a’ magyar, az orosz, az éjszakamerikai nemzetet; az oroszországi finn és 
szláv és tatár *stb. pedig mindannyi külön nép, de csak egy nemzet tag ja : az oroszé. 
Avagy nem ballottátok-e e' finom, e’ nem épen optima fide t e t t , és csak félig helyes 
megkülönböztetést az Ungar és Magyar k ö z ö t t , melly szerint Magyarország minden 
lakója „U ngar“ , és csak a' magyar ajkú Magyar“? de nem fekszik-e ebben is el-
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ismerése annak, hogy \alamelly ország népei úgy vannak a' nemzethez, mint rész az 
egészhez? ’s ki Fogja megmutatni, hogy az „Ungar“  név-Tranma’ magyar tré p sajáT 
neve is, "s épen azért minden magyarországi n é p  nem saját, hanem a" honalkotó ma
gyar nemzettől kölcsönzött nemzetiséggel bir. Nem hallottátok törvényhozásunk tisz
teletre méltó Nestora és félszázados elnöke ajkairól, hogy ö (politicailag, természete
sen) Magyarországban csak magyarokat ismer? Örök emlékezetre méltó szavai egy, 
mar magas helyzete által is minden pártok felelt álló hazafinak! De magyaráztak nek
tek ezt philosophusaink* ) ,  magyarázták törvény- és történettudósaink; ’s nekünk 
mindennap azon szomorú tapasztalást kell tennünk, hogy szavaik nem hallva hangza
nak el, különben mint lehetne, hogy magyar ajkakon és tollakon is mindég l i o r v á t  
n e m z e t  forog? Mihelyt van liorvát n e m z e t ,  azonnal megvallottátok, hogy öt mind
az illeti, mi nemzetet illet: külön szerkezet, törvény, igazgatás; ’s mit ez utón min
den nemzet joggal követelhet, nemzeti nyelv, országló nyelv, semmi más sem élő sem 
holt nyelvvel sem osztozó, még kevésbé annak felsöségét elismerni köteles.

A’ mi történetbuvárunk, H o r v á t h  I s t v á n ,  kit szivbeli örömmel üdvezlünk e’ 
kérdés mezején, illy veszedelmes fogalomcserén nem hagyja magát rajtakapatni: 
mert ö érti a történeteket. „A 1 l i o r v á t  n é p ,  úgymond ( l .§ . ) ,  azt sem tudja, milly 
kapcsolatban áll a’ m a g y a r  n e m z e t t e l , “  V  azéjrt értekezésének föfeladása e’ 
kapcsolat, e’ viszony természetét f ő l e g  h o r v á t  é s  d a l m á t  források és hiteles ok
levelekből kifejteni: mit hogy győzedelmesen fog kivívni, az ügy szilárd állása, a’ 
szerző tudománya ’s forrásai gazdagsága Ígérik. Munkája hosszú sorából áll a’ hiteles 
helyeknek, mellyek illy folytonosságban eddig összeállítva még nem voltak, ’s mely- 
lyekböl kiveheti minden, ki eddig még nem látta tisztán a’ kérdést,  hogy a’ Dráva és 
Száva közti tartomány Árpád honszerzö vezérünk oily fegyverszerzeménye, mint bar 
melly más része Magyarországnak, hogy az gyakran lázongott ugyan, de mindannyi
szor legott engedelmességre téritetett,  úgy hogy 8 9 3  óta máig — kivevén rövid 
ideig Salamon és ismét Ferencz király alatt — állandóan Magyarország kiegészítő 
része volt és most is az. ’S szerző nem a’ magyar történetek egész tárából ment, ez 
felesleges volt, ’s ennyi tanutétel illy szűk határ közé nem fér v a la : hanem — ad ho- 
minem vitatkozva — szorítkozik, mint mondottuk, horvát és dalmát kútfőkre, ’s a’ 
Horvátországot csak úgy, mint az anyaországot illető közös Corpus Jurísra, ’s ezt is 
nem eleitől végig kibányázva, hanem csak a’ könnyed átforgatásra mindenütt kínálkozó 
helyeket kikapva. Megszakasztja ez előadást (20 . §.) a’ Tamás spalatroi föesperesnek 
tulajdonított emlékirat bíráló méltatása, mint a’ mellyre a’ zágrábi névtelen (De mu- 
nicipalibus iuribus et statutisregnor. Dalm. Croat, et Slav. Zágr. 1 8 3 0 )  építi a’ kölesönös 
szerződés említett ál tanját, ’s mellybe, mint vég mentő horgonyba kapaszkodnak a’ 
pacta conventa hirdetői. Szerzőnk, véleményem szerint, győzőleg mutatja meg, hogy 
ez emlékirat nem spalatroi Tamásé, sőt hogy nem is l e h e t  övé, mert ellenmondásban 
van ennek egyébütti állításaival; hanem h o g y  v a l a m e l l y  b a n g a  t u d a t l a n n a k  
h i t e l t  n e m é r d e m l ő  k o h o l m á n y a ^  Megczáfol ván ezek után a’ Kovachich Márton 
György által a’ partes subjectae és adnexae közt támasztott különbséget, a’ napnál 
világosabban mutatja meg , hogy Dalmát-, Horvát- és Tótországok, a’ törvényekben 
mindig p a r t e s  és nationes s u b i e c t a e ,  i n c o r p o r a t a e ,  a d n e x a e  néven elő
fordulók, Magyarországnak alávetett , bekeblezett és kapcsolt, ’s e’ szerint kiegészítő 
RÉSZEIT teszik. Kiemelvén még a’ törvényes erővel biró Tripartitum, valamint a’ 
Quadripartitumnak (mellynek társszerzője Gregoriancz Pál zágrábi püspök volt) helyeit 
is, mellyek világosan megmondják, hogy a’ bekeblezett orzágok (nem társországok, 
mint némelly újak hibásan nevezik) ,, contra generalia statuta et decreta regni huius

° )  L e g ú j a b b a n  a ’ K i s f a l u d y - T á r s a s á g  é v la p j a i  U l - i k  k ö t e t é b e n  é s  S z .o n ta g li G u s z t á v  „ P r o p y la e n m a i b a n  a 
t á r s a s á g i  p b i io s o p h iá h o z “  v o l t  e ’ k é r d é s  a la p o s  é s  t ö b b  o ld a lú  f e j t e g e t é s  t á r g y a .
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Hungáriáé . .  nullám statuendi habent facullatem “  — Hátra volt meg azoknak, kik az 
ország keletkeztéföl fogva a köztanácskozások nyelvének a’ latint hirdetik, megmu
latni, hogy igen is az volt a lingua diplomatica, de nem a’ lingua publica ; ’s szerzé 
azt, mint tőle, ’s talán csak tőle várhattuk, csalhatlan adatokkal bebizonyítja. Végül 
kúztiszteletü nevekkel, a ’ Vranchichok és Draskoviehok,Zrínyiek és Patachichok 'stb. 
neveikkel emlékeztet azon korokra, midőn a‘ horvátok — egy szív ’s lélek a’ magya
rokkal — gondolat-, szó- és tettel a‘ köznemzetiség javát és dicsőségét munkálták ! — 
Ez foglalata a’ becses értekezésnek, de mellyet minden, ki hazája dolgairól voltaké^ 
kíván értesülni, egész részletességeben a’ legnagyobb figyelemmel fog elolvasni, ét 
pedig nem egyedül a' jogi kérdés tekintetéből, hanem azon számos jeles adatok végeit 
is, mellyek, a* nemzeti ele t 's  műveltség ismeretét illetők, abban elhintettek. S e 'mezt 
az, — hadd mondjam ki keblem óhajtását — mellyen a’ ritka készületü férfit minél 
gyakrabban találni szeretném; mellyen ő hervadhatatlan koszorúkat fűzhet fejére 
Nincs senki, sértés nélkül mondhatom el, ki nemzetünk belső életét, ennek köz- és ma
gán minden ágait úgy ismerné, mint ö ;  ki előtt minden létező források, valamint má
sok előtt mindeddig fedve maradt számtalan okleveles emlékek segedelmével a’ kö
zépkor állapotjai, szokásai és erkölcsei olly derült fényben állanak, mint ő előtte. A 
m a g y a r  n e m z e t  e r k ö I cs  i t ö r t é n e t e az, mit miig most illy teljességben csak 
Horváth István adhat. Bár az vele sírba ne szállana, mielőtt megszületett !

Egy más fontos történeti segédmunka van előttem: „ I t  i n e  r a r K a i s e r  F e r 
d i n a n d s  I. 1521 — 1 íG d .11 G é v a y  A n t a l  cs. kir. titkos udvari és házi levél- 
tárnok ( ’s m. acadeiniai tag)-tó l ;  roppant gond és kitörés gyümölcse. A nagy érdemű 
szerző, levéltári teljes hitelű forrásokból, Ferdinand cs. és kir. hol tartózkodását ural
kodása idejének több mint tizennégyezer napján mutatja k i;  !s kevés hézagokká: 
olly teljes és olly hiteles idölajstromban, hogy már most lehetséges e' nevezetes ural
kodás legbiztosabb forrásait: a’ császár töménytelen leveleit , (mellyek hely és naf 
költével mindig el vannak látva, de évvel ritkán) bizton idesorolni; lehetséges az ő 
kétségtelen aláírásával sokszor ugyanazon egy napon több helyt költ okleveleit mél
tatni, mellyek közül némellyek felhatalmazottai által kiadott carta biancák voltak, ’s 
igy az ö tetteit már most biztosan megkülönböztetni helyetteseinek tetteitől; a’ F e r 
dinand korabeli naptár zavarain állehet vergődni, miknél fogva az év kezdete néha ka- 
rácsonnal, ma jd jan. 1., mart. 1 , gyümölcsolló B. A. ünnepével, majd husvéttal szá
míttatott; végre a’ titoknokok hibái is e’ biztos ráma segedelmével helyrehozhatók 
s igy csak ezzel lehetséges a‘ Ferdinand uralkodása történetét a’ nagy zavarban leve 

kútfők rendezése után biztos kézzel megírni. Minél hálátlanabb illy munka — mer 
csak néhány szakembertől várhatja érdem-szerinti méltatását, kinek az ariadnei fonalu 
fog szolgálni e’ históriai tömkelegben — minél nagyobb idő- és kóltségáldozalb? 
került annak kidolgozása és kiadása: annál melegebben kell csodáló méltatásunkkal 
azon férfi tiszta tudományszeretetének adóznunk, ki példátlan lelkismeretességgel 's 
’s pontossággal kiállított oklevéltárával *), mellyhez ez utínapló is csatlakozik, halha
tatlan érdemet szerzett maganak históriánk körül, 's kit ezért örömmel és büszkeséggé 
nevezünk a’ magunkénak!

Dr. S e h e  d e l  F e r e n c z .
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* )  N e m  le b e t  a '  l a z án k b an  m in d ed d ig  k e lle t tn é l kevesebb figye lm e t tá m a sz to tt  m u n k á ra  e lé g sz e r  n ta ln i 
C z ím e  : U r k n n d e n  u nd  A cfe .is tiick e  z u r  G e se b irb te  d e r  V e rh ä lln is s e  z w isch en  O ste rre ie h  , U n g a r 
'in d  d e r  P lo r te  im  X V  I. und  X V II .  J a h r h u n d e r te .  A us A rch iv en  u n d  B ib lio th e k e n . K rs t . r  Hand 
G esa n d tsc h a fte n  K ö n ig  F e rd in a n d s  I. an  S u lta n  S u le im a n  Í. 1 5 2 7 — 1532. ("W ien, 1 8 4 0 ). Z w e i te r  11(1 
G e s a n d ts c h a f t e n . . .  1 532  — 1 5 3 6 . ( W .  1 8 4 1 ). D r i t t e r  B a n d : ed d ig  3 f ü z e t : G e s a n d ts c h a f te n .
1 5 3 6 — 4 1 .—  Id e  ta r to z n a k  e z e k  i s :  \ \ . .  g y a rm a ti b é k e k ö té s  czikkely*-’) fB é c s , 1 8 3 7 ) ;  A ’ . . .  szó m  
b é k e k ö té s  e z ik k e l y e i  ( B é c s ,  1 837) é s :  L e g a tio  J o a n n is  H cb erd an acz  ’s tb .  ( s z í n ié  B é c s , 1 8 3 7 ). M ind 
e z e k r ő l  a '  F i g y e lm e /ő  é s  A tb . a 'm a g o k  id e jé b e n  bős eb b en  sz ó lo ttá k .
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Z E N É S Z E T I  FI GYELMEZÖ.

Zene mindenütt és mindenfelől! Csak úgy özönlenek reánk a’ hangversenyek, 's néha 
csupán is csak ha n gözönnel ostromoljak szegény fejeinket. Ez alkalommal azonban 
örvendetes!) hírt közölhetünk — részben t. i. a’ mennyire minden dolognak van árny
oldala is.

Először tehát megemlitem B i b e r kisasszony két izbeni zongora-versenyét aT 
nemzeti színházban, f. hó 18. és 19-én. Legelőbb is meg kell jegyeznem, hogy Biber 
k. a. igen csinos, sőt mondhatni, szép leány, ’s ez eléggé megfejti azon körülményi, 
hogy különösen a' férfivílág élénk figyelemmel kiséri játékát mindvégig, ’s mil 'egy  
áhítattal függ rajta ; a’ művésznő igen jó benyomást csinál a’ hallgatókra első fi ltún- 
tével is, mert ö igen kedves tünemény. Játéka csinos, gyöngéd, csillogó, inkább szel
lői, mint szellemes, inkább érzékeny mint hatalmas; hangjai helyenként szépen belli— 
zelgik magokat a’ hallgatónak nemcsak fülébe, de leikébe is , — de ezt meg nem ra
gadják, meg nem rázzák — : hiányzik a’ tűz, az erő. Minek jellemezzem tovább? jel

lemzésül ez elég. Szóljak tán könnyűségéről, az ujjak kiképzettségéről ? Ez mai időben 
felesleges, midőn művészről szólunk; pedig Biber k. a. mindenesetre a’ művészek 
sorába tartozik; ám a’ művészetnek vannak különféle fokai. Szóval: a’ versenyző 
hölgy nemcsak külsőleg, hanem játékára nézve is igen kedves tünemény ; de nem — 
tünemény.

Ezen műélvezet után ismét egy másiknak valánk részesei ugyan a’ nemzeti szín
házban. B r i c c i  a 1 d i ur , a’ jelenkor legderekabb fuvolyásainak egyike, adá hétfőn, 
april 22kén első hangversenyét. Játszott két darabot; egyik ábrány Linda di Cha- 
mounix-ból vett dallamok felett, — másik eredeti versenydarab, — mindkettő saját 
szerzeménye. Briccialdi játszik, az élő művészek egy coryphaeusa , —  ’s a’ színház 
üres! Kell-e’ ehez commentár ? De azt mondjátok talán : ,hiszen csak először játszott; 
nem tudhatni eleve, mit tud ; ha híre jár művészetének , majd többen látogatjuk ver
senyét;4 ez egyetlen vigaszom, mert ha másod Ízben is olly gyéren lesz elhintve a’ kö
zönség a1 földszm szép mezején, úgy bizony alapos okom lesz kissé kételkedni a’ mű
vészeti ízlés kalászai iránt, miket nálunk lehetne szedegetni, — mert hiszen , hogy 
kévékké kössük, arról szó sem lehet. Egyébiránt már is Tamas vagyok benne , hogy 
a'másodszori játék nagyobb mágnesi vonzerőt gyakoroljon, mint az első felléptét meg
előzött hír: miután igen furcsa tapasztalásunk volt e’ részben Piatti, sőt Kellermann 
versenyeinél is, kiktől pedig a’ művészeti ihlettséget, sőt utóbbitól a’ maga nemébeni 
majd utólérhetlen tökélyt csak mégsem tagadhatni meg. De elég erről. Briccialdi tehát 
föllépett, fuvolyázott, "s mindenkit elbájolt, —  azokat t. i , kik jelen voltak, — mert 
épen most jut eszembe, hogy ezen este a’ német színházban Staudigl énekelt, ‘s igy 
azokat csakugyan nem bájolhatta el, kiket a’ német színházban Staudigl éneke raga
dott a’ hetedik égbe; sőt olly engedékeny vagyok, hogy a’ magyar szinházbani cse
kély számú közönséget e ’ körülménynek akarom tulajdonítni. — A fuvolya magában 
hálátlan hangszer —  színpadra; ámde ezen művész olly hatalommal kezeli azt, hogy 
önkénytelenül odaolvadunk érzelemdús játékába , mellybe az erőnek olly kifejezéseit 
szövi, mik e’ hangszeren majd hihetetlenekül tűnnek fel. Azonfelül bir egy sajátszerű 
ügyességgel két hangnak egymásba olvasztásában, melly csak hegedűnemü hangszere
ken otthonos, ’s mellynek tiszta, biztos simulékonysága a’ fuvolyán bámulásra ragad. 
Szóval, Briccialdi olly művész, kit hallani mindenkinek kell, ki művészeti Ízlésre igényt 
tart; ’s kinek meghallgatása olly élvezetet nyújt, melly az eddigelé hallott hegedű-, 
zongora-, és gordonka-virluózok játékaiból elvont művészet-fogalmainkat Iegméltób 
ban kiegészíti,

_4*
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Mo? , kedves olvasó, légy oily szives , ’s kövess a’ magyar színházból egy más 
színbe;— azonban koránse gondold, hogy tán kocsiszínbe, vagy épen pajtába vezetlek. 
Sőt ellenkezőleg. Megyünk megyünk,messze, messze sokáig, tála’ széles folyón, a’ hegy 
oldalában, ’s egy kertet érünk ; ’s a’ kapun — azt hinnéd talán, holmi tündérszolgák, 
holmi óriások vagy törpék fogadnak bennünket? oh, nem, —  £  kapu mellett egy-ket  
ólálkodó bérkocsis szórja óriási ronda tréfáit, ’s igen-igen törpe witzeit; ‘s mi beme
gyünk. Kis hidacska fölött felírás olvasható ; talán a' remény szivárványa, melly utat jelel 
a’ tündéi ek honába ? No bizony! A’ felírás igy hangzik: , Sommertheater.4 Már csak ki
mondom röviden, hová csaltalak, kedves olvasó,— a’ Horváthkertbe — a’ budai német 
úgynevezett arénába, vagy még ugynevezettebb színkörbe, a’ hogy tetszik. Tehát szín
körbe! Meg ne ijedj, nyájas olvasó, — hidd el, csak S t a u d i g l  kedvéért jöttem ide, 
tud án, hogy szívesen megbocsátasz te is , ha a’ dal e’ mesterének hallgatására csallak 
idt. —  Penleken volt — oh, szerencsétlen péntek, soha se megyek töblé pénteken 
— arénába; —  tehát pénteken volt, ’s én jó kedvvel indultam AYilkoszewszky, pesti 
németszinházi hegedűs adandó hangversenyére, mellyben a’ pesti német színházi sze
mélyzetnek majd egész tejfele, 's azonkívül a’ híres Staudigl is vala működendő. Jó 
kedvvel indultam; soha se gondoltam, hogy annyira meglökdössenek, szorítsanak a’ 
tele tömve zsúfolt színkörben, miszerént oldalbordáim még maiuap is fájnak. De a’ do
logra. Kaiser k. a. és Gehrer ur pardala Lucia di Lammermoorból csinosan , sőt he
lyenként művészileg volt előadva ; Gehrer ur kellemes tenorral bir; úgy látszik, az 
erő kifejezése csakugyan erejébe kerül; nekem ugyan úgy tetszett, mintha fülmile 
részéröl egy hamis hangocskát is hallottam volna, — no de csalódhattam; a’ hallga
tóság sokat tapsolt, — magam is szívesen tapsoltam volna,— igen ám, — de nem mozdul
hattam. A’ Lucretia Borgiából vett dalban megmutató Kaiser k.a., hogy érzéssel is tud 
enekelni. Az élvezet koronája S t a u d i g l  ur dala volt: , A’ vándorló4 Schuberttól; 
az előadásnak e’ remekségét csak hallani kell, képzelni lehetlen. A’ legmelyebb , leg
szendébb érzést az erőnek legindulatosb kifejezésével igy összeolvasztani csak valódi 
művésznek adatott! Már ekkor szorult,helyzetem daczára is tapsoltam, noha az álta
lános tapsviharban az én tenyereim demonstratiojára nem szorult a’ művész. Végül még 
egyszer énekelt Staudigl párdalt Mink asszonynyal , ’s ismét elragadólag, mesterileg. 
A’ versenyadó Wilkoszewszky hegedüjátéka — melly versenydarab volt Lipinszkytöl — 
igen kellemesen mulattatá a’ közönséget. 0  valóban művészileg vezeti vonóját; nincs 
ugyan annyi dallamas szendeség játékában, mint néhai Taborszkyéban ; de ezt ö annal 
több öntudatos erővel, 's néha lelkesült tűzzel pótolja. —  A’ hangverseny többi rész
leteiről, az elszavalt szavalmányokról nem szólok , még kevésbé pedig az utánjátszód 
bohózatról, mint ide nem tartozókról.

Térjünk át most egy honiasb csarnokba — a’ nemzeti Casino teremebe, hol a' 
vasárnaponkénti zene szép közönséget gyűjt össze. F. hó 21kén különösen nagy szám
mal jelent meg a’ szépnem is,úgy hogy szekek alig voltak elegendő számmal; a’ terem, 
mondhatni, tömve volt. Az előadott darabok voltak: Spohr Lajos uonettje; — tenor
ének, elöadá Follenius ur; Beethoven Lajos quintettje zongorára, elöadá Ruh Her
mann, műkedvelő. Talán nem ártott volna megjegyezni, hogy a’ quinlettböl quartelt 
lesz, a’ szerént t. i., a’ mint maga Beethoven az eredeti szerzeményt quartettre is mű
szerezte. Egyátalán a’ casinoi hangversenyek programmjain sajátnemü irtózás látszik 
uralkodni a’ már elfogadott szavak ellen is, mit nem tudunk magunknak kellőleg meg
fejteni; például: ,7-ik  m u z s i  k a ; ‘ sőt vonó és négy fúvó , h a n g s z  e r s zá m o k-  
ra ;4 , k l a v i r r a . ‘ —  A’ zene átalában igen élvezetes volt. Legnagyobb benyomást 
szült Spohr nonettje, ’s pedig e' szabatos összevágó ’s pontos játék által, mert tartal
mát a’ nagyobb rész nem igen látszek ízlelni. Beethoven müve, noha az a’ nagy mester 
korábbi hangkölteményeinek egyike, úgy látszik, mégis magasabb, hogysem azt a’ mű
kedvelő ifjú kellőleg felfoghatná. Az ének igen dipséretesen volt előadva. *
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POZSONYI  LEVELEK.

XI.

SZERETETT LEONÁM!
Április 21.

Igaz-e, kedves barátném, hogy egy lap telik be mindannyiszor az ég aranyköny
vében, valahányszor egy könyűt szárítunk fel a’ szenvedő szemén? igaz-e, hogy an
gyal vési fel gyémántlapjára mindazok nevét, kiknek szerelme áldást áraszt embertár
sai felett?— Ha ez igaz: oh, akkor az öntudat es boldogság mi égi üdve áradhat azok 
keblében, kik honunkban a’ keresztény világ legszebb gondolatainak egyikét, a’ k i s 
d e d  ó v á s  eszméjét, testesítek meg! Látd, kedves Leonain! éltünkből csak azon per- 
ezek nem vesztek el, mellyeket az emberiség ügyének áldozánk. —  És ha kedélyünk 
örömre olvad mindig, midőn a’ könyörület hajlékot emel a’ nyomor felett, midőn te
kintetünk a' vétek- és elerkölcstelenedéstöl megóvott kis polgárkák ártatlan sere
gével találkozik: oh, mondd, nem méltán borul-e el akkor kedélyünk, tapasztalván, 
hogy ép azok, kiknek hivatása lenne az emberiség és kisdedóvás szent ügyén segítni, 
hogy sok nő, kiket, mintegy valaki mondá: „angyalként rendelt isten bölcsőnkhöz,‘‘ 
nem akarnak nemtői lenni e’ szent ügynek, ’s nem terjesztik ki óvó karjaikat gyerme
kink fölött? pedig kevés nélkülözés-, az élet bohóságaitól elvont néhány fillérrel is 
mi sokat tehetnénk!

Illy gondolatok közt, de megvallom, nem kevés örömmel hagyám el múltkor a’ 
virágvölgy-külváros kisdedóvó-mtézetét. Örömmel es mégis borongó kedélylyel, mert 
eszembe jutott, hogy honunk mi kévés helyén találunk illy intézetet; mert lehetlen, 
hogy eszembe ne jusson azon szomorú állapot, hogy míg sok nagy ur sibarit-élvek 
közt folytatja életét, a’ nép gyermeke mint mezőn a'fűszál nő fel, veszélynek és bűn
nek kitéve.

Pozsonynak két kisdedóvó-intézete hazánk legrégibbjei közé tartozik, 's létét a’ 
helybeli ,,j ó- é s  h a s z n o s t  e l ő m o z d í t ó  e g ye  s ü I e t n e ku köszöni, de jelen 
virágzását legfőkép védasszonya Zichy Mária grófnő, szül. de Vilié marquise ő méltó
ságának, ki meleg szeretettel függ ez ügyen 's fáradhallan buzgósággal törekszik a’ 
védett intézet felvirágzásán. A’szép és lelkes grófnő, mint egy részről tetemes öszveg-  
gel szaporítja évenként az intézet alaptőkéjét: úgy gyakran látogatja meg kis barátait, 
kik ünnepként tekintik a’ napot, mellyen szép nemtöjök szelíden jelenik meg közöttük, 
ruhácskákat és egyeb jutalmat osztogatva a’ jó gyermekeknek. Bár e' buzgóság, ez 
ügyszeretet ösztönül szolgálna a'felügyelő hölgyeknek is, és havonként legalább egy
szer tisztelnék meg jelenlétükkel az intézetet, és őrködnének felette, midőn most, há
rom hónap alatt 30 hölgy közül csak öt látogató meg a’ kisdedeket. — Pedig mi 
öröm velők mulatni ! ők mindnyájan bizodalommal simulnak hozzánk és — csalni még 
nem tanultak; (mily öröm látni ez apró polgárkákat, kikbe játszva öntetik a' becsület 
és rend szeretefe; milly öröm ez ajkakról, mellyek németül rebegtek először, apró 
magyar versecskéket és imádságot hallani, többnyire a’ kedves Flórika könyvéből ta
nultakat! — De midőn illy örvendetes jelenetről értesítelek, nem tehetem, kedves Leo
ném, hogy méitánylatlanul hagyjam a’ külváros intézete kisdedóvójának, Masek József 
urnák is buzgóáágát, ki ernyedetlen türelemmel törekszik német ajkú kisdedeivel ha
zánk nyelvét is megkedveltein^ kit ezúttal érintetlenül már csak azért sem hagyhaték, 
mert benne valódi ügyszeretetre és a’ csekély méltánylás ellenére is. becsületes igyeke
zetre találtam, ki nem kis nélkülözéssel, szűk havi díja mellett mondhatni áldozattal,
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egy kis allatgyűjteményt szerzett össze, a’ pusztán .talált intézetei a' szükséges tan
eszközökkel látá el. — Vajha több részvét és pártfogás fakadna ez intézet iránt azok 
keblében, kiknek akaratuk erejök szűk voltán nem törik meg-.

Pozsonynak e két intézetén kívül még egy kisdedóvó-intézete van , mellyet a’ 
helybeli zsidó-közönség húzott letre. Ez intézet majdnem minden igénynek megfe
lel 's f. hó 12-kén ö kir. fge a_' nádorné megelégedéssel hagyta el a’ csinos óvtermet. 
Kívánjuk, hogy midőn a’ kisdedek rend- és becsületre szoktattatnak, a’ haza, mellynek 
ege különbség nélkül fed mindnyájunkat, és mellynek földje nyújt kenyeret és — 
hol megpihenhessünk — egy sírt: feledve ne legyen, hogy a’ kisdedek, midőn ös 
nyelvüket nem örökölhetik, ne csak azon nyelvre taníttassanak, melly mint e ’ hazától, 
úgy tölök is idegen, hanem a’ magyarra is.

Tán haragszol is már, szeretett Leonám, hogy, midőn a’ társasági élet ez örven
detes jelenetéről elmélkedem, akkor a’ napi eseményekről egészen hallgatok. Ne bün
tess, kérlek, mert úgy azon hitem miatt büntetnél, hogy kedvesbek elölted a’ bár illy 
tanmodoru (lesz ki pedantnak fogja mondani) sorok, mint a’ lapokat könnyen tölthető 
hirecskek, mellyek vajmi sok becsületes embert segíthetnek ki embarras de pauvreté- 
jökböl, mig a’ szegény olvasó általok mitsem nyer, mint a’ legtöbb esetben émelygést, 
és — ha a" boszúság nem űzné el az álmot — mákonyport a’ szemre. — De mégis 
tekintsünk körül és lássuk, mióta utolsó levelem vetted, mi történt?

A’ városi (tehát német) színház, mint tudod, uj igazgatót nyert. A’ világ öt ré
széből egybevont, de mégsem rósz társaság, husvét hétfőjén lépett föl először Schiller 
„orleansi szüzé“ ben. És kik azt hivék, hogy Pokorny erőfeszítései után az uj igaz
gató üres színházat fog esténkint üdvözölhetni —  csalódtak; mert mig nemzeti szinter- 
münk a’ b o t r á n y i g üres, addig a' másik s z i n h á z előadásait nagy közönség láto
gatja meg- Feljajdulsz tudom, kedves barátném, e’ szomorú állapoton ’s önkénytelenül 
kiáltasz fe l : honnan e1 l e l k e t l e n s é g ?  hát annyi declamatio, annyi szép szó mind 
üres érez, melly peng, de mellynek belbecse nincs? honnan merítsen hát a’ szegény 
kezdő színész kedvet, ösztönt a’ tökélesedésre, ha üres falaknak kell játszania , ha 
annyi d r á g a  törvényhozó közül egy sem akar a’ színházba t é v e d n i ? — Hogy a’ 
német színház mindig nagy közönségnek örülhet, könnyen megfoghatod, ha meggon
dolod, miként a1 magyar törvényhozás városa, az ös Pozsony, kövesült német város. 
—  Tegnap ö felsége születése napjának „méltó tiszteletére,“  a’ magyar színház ingyen 
nyitá fel a’ közönségnek ajtait; mondják, nagy közönség élvezte az olcsó mu
latságot.

A’ középponti nemzeti színház igazgatója részéről több ív kering a’ közönség 
kezén, a’ lelkes (!) honatyákat és pártfogó (!) közönséget a’ pesti színészek által Po
zsonyban adandó előadások biztosítására felhívok. Az aláírás eredményéről mitsem 
irhatok ; az íven, mellyre mi irtuk fel nevünket, kevés névre találtam. Azonban mégis 
hiszem, miután az eddigi részvétlenség bő köpenyéül színészeink müvészietlensége ’s 
az e’^miatli éldelethiány használtatott, most, midőn középponti színészeink Iépendenelc 
fel, 's a’ bő köpeny a’ vállakról lehűlt, derék Bartaynknak a’ törvényhozók- és a’ ma
gyar nőkbe, meg az országgyűlési ifjúságba vetett reménye nem fog meghiúsulni. Én 
pedig örülök, szeretett Leonám, nemcsak a’ közel esték örömeinek, hanem hogy szí
nészetünkről valahára tán örvendetesbet is fogok Írhatni. Egyelőre csak annyit irhatok, 
hogy az Ígért négy opera és négy szinmü közt Erkel „Hunyady Lászlója“ , Szigligeti 
legújabb vaudevilleje , "s Schiller „Ármány és szerelme“ is fog adatni. A’ kedves 
Lendvayné ismét itt leend. — De annak ideiében majd többet.

A’ ligeti német színkörben Gautier mülovar ur produkálja magát Salto morta- 
l ék,  tűzesők, bajazzo és rajgók nem hiányzanak: miért marad el hát a 'nagy kö
zönség ? — ~

A’ ligetbe sietek, kedves Leonám, Ölel hű Y ol éd.

< N
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XII

SZERETETT LEONÁM! Április 22.

Egy pozsonyi levelezőnek, kinek mindenről szabad Írnia, csak az országgyűlés
ről nem, helyzete hasonlít a’ hírlapíróéhoz, kinek háború és más illy ránézve áldást— 
hozó országos calamité alkalmával mindenről lehet Írnia, csak ezekről nem. Pedig, 
kedves barátnőm, bár a’ tanácskozások már majdnem elveszítők előttünk zomán- 
czukat, mégis mi kevés történik a’ tanácskozás falain kívül, mi érdekkel bír
hatna. Figyelmünk, sóvár pillanatunk, reményünk a’ termeken függ; igen, mert 
a’ haza, az imádott anya üdve, vérünk fölemelése függ a’ benülöktől , kik 
fölé t e ,  jó Leonám, messze vidékeden glóriát szeretsz vonni, és ,  mert a’ távol 
oily szép kékre festi a' hegyeket, tekinteted elöl nem foszlott el a’ varázs, melly büv- 
gyürüjébe öleli szép lelkedet. Én másként találtam a’ kékelö hegyeket azok lábainál, 
és tán, mert mindent megszokik az ember, a’ kebel, melly magányában boldog volt, 
visszakivánkozik a’ szép vidékre, hol, távol az élet csábképeitöl, egyszerűn, de boldo
gan élsz te, szeretett Leonám. Igen boldogan; mert mit nyújt nekünk a’ nagyvilág? 
Egyelőre tán több örömet, de higyj nekem, több fájdalmat is. — Hert látd, a’ kebel, 
mellynek nyugalmát a’ szenvedély még nem űzte e l ,  szelíd hitében mindenkit jónak 
tart; ő nem tudja még, hogy ez ajkokon,mellyek hü érzelmet hazudnak, betanult szó- 
özön ül, hogy ez ember, kihez lelked vonz, hited csalja meg’s minden törekvése: ügyes 
— udvarlónak tartatni. Milly szerencsés, kinek kebele, mint a’ virágkehely a’ pil le1 
népnek, illyennek nem nyílik meg. Azonban mi csekély ezek száma, a’ nagyobb rész 
hitéért többnyire fájdalmat arat. De nem folytatom tovább elmélkedésemet; magányod 
úgyis megörizend, kedves Leonám, minden csábtól, ’s oily vidáman üdvözlőd a’ kelő 
napot, mint mikor együtt jártuk be szép völgyeinket.

,,Szép a’ világ, ha zajlik is, éljen az élet!“  mond dicsöült Kisfaludy Károlyunk, 
és tán igaza van; hisz már előbbi leveleim egyikében mondám, hogy az élet örömök
ben nem olly szegény, mint hisszük. És annyi keserű tapasztalás után mi jól esik, sze
retett Leonám, olly arczokkal találkozni, mellyeken öröm ünnepel és szemekkel, mely- 
lyekböl boldogság sugárzik! Ha illyekkel kívánkozol találkozni, akkor, kedves ba
rátnőm, jer Pozsonyba, s sétálj át velem kis édenünkbe, a’ naponként jobban zöldelö 
ligetbe. Egy kis világ rajong itt, mindenik élteti Kisfaludynkkal az életet. — És látva 
e’ pompát, a’ fényűzés e’ pazar játékát, a’ hullámzó drága szöveteket ’s e ’ kápráztató 
csillogást, mosolyogni fogsz tán a’ jámboron, ki hazánk pénzetlensége fölött busong, 
és nevetni tán rajtam, ki úgy találom, hogy a’ kövek fényárjánál női kebelhez a’ szende 
ibolya jobban illik, hacsak eszedbe nem jutnak a' követi kar egyik legjelesbbike, a’ 
derék és szerény Szemerének szavai: ,,E’ fényűzés nem sima jég-e, min kéjelmesen 
vesztünkbe rohanunk? Igen, átok az, mig idegen kézből vesszük. — — — Ki ezeket 
szorgalmi állapotunk mértékéül veszi, rettenetesen csalatkozik; mert minek jelei ? hala
dásnak' korán sem ; csak annak, hogy sokat veszünk.“ — ügy van, mi sokat költünk és 
könnyelmű fényűzésünk vétkéért ártatlan gyermekek bűnhődnek, "s otthon tán a’ csőd 
van készülőben. Hiszed-e hát, hogy azért, mert e’ szemek mosolyganak, bent a' lélekben 
fájdalom nem nyilallik? oh , mért nincs a’ magyarnak, mint Rómának, egy Oppiusa !

Husvét hétfőjén a' malomligetben egy halottat találtak, és nála iratokat, mellyek 
öngyilkolásáról tőnek vallomást. Azonban minden körülmény és hihetőség azt mutatá, 
hogy a’ halott— mondják,ivadéka egy fényes családnak — parviadalbau esett el. Egye
dül találtatott, csak pisztolya volt mellette, ’s arczán a' jegesült dacz. — — Mint a’ 
nő, kedves Leonám, szemérem nélkül hasonlít a’ virághoz, mellynek illata nincs: úgy 
a’ férfi bátorság nélkül hasonlít a’sudarfosztott tölgyhöz, melly ezer karjával nem fog
hatja fel a’ zivatar vészét. — Ki becsület mellett szót és kart nem emel — gyava; de 
gyávább, ki bátornak nevezi azt, kit az álbecsület és sértett hiúság annyira ragad el,
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hogy koczkáztassa az életet, melly család- és hazájáé.— A’ pillanatnál, melly létünket 
adá, kötelességeink is kezdődnek; és mint az ifjú vétkezik, ki önfeledve pazarolja el 
„,vére bíborát;“  úgy a’ férli, ki életét, melly a’ hazáé, gyakran ok nélkül, hiúságból 
koczkáztatja, még inkább vétkezik, 's bűne annyival nagyobb , mentül többen retteg
nek éltéért, mentül bizonyosabb az, hogy é’ hazának főre és karra van szüksége. — 
Csodálom mégis, hogy kegyelettel bírunk tekinteni azokra, kikkel indulatrohamuk fe
ledtető mindezt, és feledtető, hogy vajmi csekély még azon szám, mellynek küzdése 
még most csak azon eredményt szüli,melly nemzeti életben, a’ közvélemény és szilárd 
önállás kifejlesztésével, egy szebb jövő záloga. — De mig becsület- és elégtételről a’ 
fogalmak ennyire ferdék leendnek, mig osztálygög, gyermeki negédesség a’ becsületen 
csorbát ejthet, mig fogalmaink szerént vakon töltött és reszkető kezekkel elsütött pisz
toly durrogása a’ becsület szennyét ellövi: addig az másként nem lehet; mert hisz, 
szokták mondani a’ természet urai , isten minden állatnak adott fegyvert: a’ rengeteg 
lakóinak éles fogakat és körmöket, a’ szelidebb állatoknak szarvakat*), az embernek 
kart és a’ karba kardot, h o g y ---------------. Igen is kardot, uraim, hogy veszély eseté
ben védjétek meg a’ hont, de nem hogy polgártársaitokat gyilkoljátok meg.

Ki ne ismerné Krisztelt. a' liget tejforrásának tudákos és elméncz nympháját? 
ki nem hallott tőle a’ dicsőített Schillerből legalább egy sort? ’s ki nem dicsekedhetik 
egy bókjával? A’ tejárusnök e’ legokosbika, ha nem is a’ Tiberis mesés partjain, leg
alább ligetünk fáinak lombkoronája alatt emelt templomot , .Pales istennőnek“ , ’s illy 
feliratú csinos tempeléböl osztogatja Ízletes csemegéit. — Ezt nem mint kortörténeti ada
tot jegyzem fel, hanem hogy lásd, mikép korunkból nem tűnt még el egészen a’ clas- 
sicitás szeretete, ’s hogy a’ költői kedély prózai életünkben is visszaidézi a’ hajdan 
mythosát!!! —

Bár közvetlenül nem pozsonyi eseményről, de mégis ollyanról, melly az eszme
társulat utján ismét Pozsonyba vezet vissza, a’ szent-györgyi tűzvészről értesítelek. 
Néhány hét előtt sz. Györgyön több ház hamvadott el. Az ott szállásoló vasas ezred 
emberszeretö ezredese ’s a’ derék legénység önfeláldozó bátorsággal tüntetők ki ma
gokat. Az oltásban részt vett legénység napi zsoldja illyenkor mindég meg szokván ket- 
töztetni; a’ városkapitány eziránti bizonyítványa kéretett. A ’ jó ur ezt azon* állítás
sal tagadá meg, hogy ő katonát a’ vész helyén nem látott, és midőn az ezredes ur ez 
állítást megczáfolá, a’ buzgó V — kapitány úgy igazitá ki magát, hogy állítását hallo
másra épité. E" kis történet alig bírna nálad érdekkel, szeretett Leonám, ha vége 
(mint mondják, mindég végén csattan az ostor) tudtodra nem adná, hogy a‘ buzgó 
kapitány ur a’ tűzhelyen jelen sem v o lt , ’s ha, mint mondám, az eszmetársulat utján 
Pozsony éber politiája nem jutna eszedbe , mellynek figyelmét a' két tömött ládával 
távozó petit Cartouche, a’ Hírnök szerkesztője hirre kapott inasának szökése is ki
kerülte.

, , Galatea“ gőzös ,,vendég marasztó44 szivességéről furcsa kis tréfát beszélnek 
utazói. A z urak közül többen, fejőket füstfelhökbe fürösztök, a’ szűk dohányzó szoba 
lóczáit ülék körül. Mint mondják, a’ kültámadt zajra mindnyájan fel akarának helyök- 
röl ugrani, de varázserő köté helyökhöz a’ füstölgő serget. Kíváncsian kérded: és 
mi volt ez erő? felelet: az urak háta az ujan-festett támaszok mázához ragadt.

Tegnap Weymelka karmester a’ városi redoutteremben hangversenyt adott. Az 
előadott darabok voltak: Oberon, Zampa és Nabuccodonozor nyitányai ; uj concertino 
és uj divertissiment gordoukara,a’ hangversenyzőtöl; ábránd zongorára Rossini: , ,Mózes 
Egyptomban44 daljátékának egy themája után szerezve és előadva Kalkbrenner ur ál
t a l ; , Női szív és vasút“ Saphirtól, szavalá Böck M. kisasszony, ‘s egy magánydal

*) Mi sokan birnak a’ természet urai közül is még e’ fegyverrel.
B e t ű s z e d ő
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,,Fernando és Bianczböl“ , ének'é egy iriükedvelönö Weyinelka játéka többszörös 
tapsra ragadá a’ kis számú közönséget. Böck M. kisasszony a’ német szinház egyik 
igen jeles és szép tagja az elmés költeményt kedvesen szavalá.

Isten veled, hőn ölel Y o 1 e.

D A R Á Z S O K .

A z  időnek mozgalmai hasonlítanak a' viharos tengerhez. Olajat kellene rajok önteni, 
hogy a’ hullámok lecsillapuljanak, de e’ helyett az olaj többnyire a’ tűzbe öntetik.

Ha boldogságunk feldulatott, egy genius ül a1 romokon: ez az e m l é k e z e t ;  
ha czélt tévesztve ülünk az életsajkán, egy csillag lobban föl az égen: ez a' r e m é n y .

Remény és emlékezet két h ö l g y  s z e m,  mellynek egyike sír, a'másik mosolyg: 
ámde a’ sirö szem könyüiben a' másiknak örömsugára reszket.

A’ remény egy csillag az égen, melly csendes estén szokott feltűnni; az asszony egy 
csillag a’ földön, melly nappal világit ’s csak abban különbözik az esti csillagtól, hogy 
ezt a’ nap, a’ szép asszony pedig a’ napot elhomályosítja.

Férj és nő ollyan két f é l ,  melly néha épen nem illik össze.
Hajdan, ha ifjú uracsaink sokat csevegni, üres fejőket felfürtözni 's a' hölgyeket 

lovakról és agarakról mulattatni tudták; ha mindenhová betolakodtak, minden tisztele
test kigúnyoltak, a'szabadságot szüntelen ajkaikon pörgeték ’s a' hivatalt föld ígérő bó
kok közt keresték— v i I á g  fi a i n a k neveztettek: és m o s t ? -------

Némelly országokban a’ fejedelem már tizennégy éves korában alkalmasnak ta
láltaik az u r a l k o d á s r a  ’s csak tizennyolczadik évében szabad m e g h á z a s o d 
n i a :  ez azért van, mert könnyebb egy n é p e t  mint egy a s s z o n y t  kormá
nyozni.

A’ nagy urak tanácsosait szemüvegekhez hasonlíthatni: ha a’ nagy ur roszul 
lát, többnyire az üveg — az oka.

A’ durva népet pár perezre lehet ugyan f a n a t i z á l n i ,  de l e l k e s í t e n i  nem ! 
A’ durva ember, mint az állat, nem szereti a1 hazát, hanem csak barlangját ’s ha in- 
gereltetik —  tulajdon urát is megtámadja.

Az utczai suhanezok 9 ' legveszedelmesebb színi bírálók: a’ darabot már előadása 
előtt lerántják (a’ fa l  ró  1 t i,).

A’ beteg: szívnek legjobb gyógyszere az asszony: a’ bevevés azonban homoeo- 
pathice történjék •—  minél parányibb adagban.

Az asszonyok h i v e b b e k , a' férfiak á l l a n d ó b b a k :  mert az elsők érzékö- 
kön, az utolsók pedig szivükön tudnak uralkodni.

A’ szerelemben olly kérdések vannak, mellyekct nem szabad tennünk, ha egymást 
szeretjük. F. A.















GONDOLAT-TÖREDÉKEK
A ’

DI VATOS MAGYAR NÉPSZÍ NMŰVEKRŐL.

C S Á S Z Á R T Ó L .

II.

Der dramatische Dichter muss mehr als 
irgend ein anderer um äussere Gunst, um lau
ten Beilall buhlen. Aber billig soll er sich nur 
scheinbar zu seinen Zuhörern herablassen, in 
der Thal aber sie zu sich emporheben.

A. W. Schleyel.

M it a’ dramaköltönek általában ’s különösen a’ népies drámaírónak müvében 
szem elöl téveszteni nem szabad: azt Schlegel dramaturgiai classicus felolva
sásinak itt idézett soraiban világosan, határozottan kifejezé. És ha valaha és 
valahol idején volt e’szabályt á’ dramaköltök figyelmébe ajánlani: ugy hiszem, 
itt ideje nálunk színi íróink emlékezetébe visszaidézni azt, hogy nekik egye
dül a’ közönség tapsa czéljok drámáikban, kivált nemzeti színpadunkon, 
nem lehet.

Szép, nagy és fontos volt mindig, mióta színpad létezik, ’s az marad mind
örökre a’ dramaköltök hivatása, kivált szabadabb polgárzatu nemzeteknél. —

29
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A] tér, mellyen mozognak a’ költészet minden egyéb neme felelt, legszebb, 
legdicsőbb, legjufalmazóbb; tie egyszersmind legterliesebb is, és a’ legnagyobb 
ovakodást igénylő. Nincs a’költészetnek egy neme is, melly rögtön, több ezer 
polgárra együtt ’s egyszerre olly hatalmas hatást tehessen, minta’ drama; 
azért valamint nem könnyít, sőt igen is fáradságos egy részről e’ pálya; mert 
kiválólag mély stúdiumot kíván , ’s nehéz a’ közönség tapsát is kivívni: úgy 
más részről nem csekély felelősség terhe hárul a’ költőre, ha hiúságától ma
gát elkapatni hagyván, a’ tapsnak, pillanatnyi élv, avagy a’ dusabban ígérkező 
jövedelemnek polgártársai szentebb érdekét feláldozni ’s a' művészettel kon- 
tárkodni, vagy csupán vásárt űzni kész!... És ki lesz eléggé vakmerő azt állít— 
ni, hogy ö müve hatását a* tömegre, vagy e’ hatásnak fokát kiszámitni ké
pes?.. . Nem csalódott-e meg sok költő ez iránti várakozásában,’s nem volt-e 
eset. hogy a’ hatás, mellyet müve szült, épen ellenkezője lön annak, mellyre 
számított? Azért ki színre ír, vessen előbb számot keble istenével nemcsak 
aziránt: váljon musája a’ munkát megbirja-e? hanem még inkább a’ felett: 
van-e, ha nem is teljes bizonyosság, mi majdnem lehetlen, de legalább nagy 
valószínűség arra, hogy müve „jó“ hatással leend a’ közönségre? és ha látja, 
hogy nem igy van, dobja el tollát, vesse lángokba müvét ’s némitsa el musáját 
inkább, semhogy müvével átkos maszlagot nyújtson a’ közönségnek, mellynek 
igen nagy része természeti hajlamnál fogva olly felette kész pók gyanánt 
mérget színi á’ mézből is.

Azokból, miket itt futva érintettem, kiki meggyőződhetik arról: mikép 
minden színi költőnek, de kiválólag a’ magyarnak, szent és fő kötelessége: a’ 
közönség tapsán túl — melly végczélul nem tűzethetik soha •— azon hatást is 
figyelembe venni, mellyet müvével hallgatóira gyakorolni akar, ’s valószínűleg 
gyakorolni fog. — Nálunk a’ drámában, azon kívül, hogy a’ közönség tetszését 
megnyerje, magasb czél után illik, sőt, hajó polgár, kell törekednie a’ költő
nek. Mi nem csupa élvezetet keresünk a' színpadon; mi nyugatias művelő
désünk egyik emeltyűjét várjuk a’ drámái müvektől. A’ közönség tapsa szük
séges : mert nélküle nincs, nem várható hatás; de szükséges ezen mellék- 
’s a’ szinköltemény egyéb nemes czélján túl, különösen nemzeti színházunk, 
szent hivatásának megfelelöleg, még az is, hogy „nemzeties művelődését a’ 
magyarnak elősegítse.“ — E’ kettős vezércsillag hü követése nélkül lehet 
ugyan valaki a’ közönség kedvencze: de igénye polgárkoszorúra, maradandó 
musafüzérre, nálunk magyaroknál, úgy hiszem, nem lehet!

Nemzetnél, melly mint mi, alkotmányos szabadság ölén nevekedik— ha
bár hanyagollabban is — a'dramaköltőnek egyik legszebb musaforrásul, a’ 
közélet ajánlkozik. Noha gyéren, de vannak nálunk is jelenetek, mellyek e’ 
forrásból serkedve, színre vitethetnek ; megválasztásuk azonban már a’ költő 
Ízlése- ’s belátására tartozik. Kettős szerencse, ha találkozik költő, kinek ta
pintata helyes; illy műben nyer a’ művészet, ’s ez által a’ nemzet: midőn el
lenkező esetben, a’ középszerűség fonák választása tömérdek kárt szülhet 
minden tekintetben. Ki itt egyedül a’ közönség elhatalmazott Ízlését veszi
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iránytűül, ’s tárgya megválasztása- és kezelésével egészen ,,hallgatói körébe 
száll alá,“ az mübecsű dolgozatot soha, vagy csak igen ritkán nyújthat. A’költő 
ne feledje soha, hogy költő, ’s hogy neki a’ tömeg többnyire darabos szokási 
’s erkölcsei közé vegyülnie a’ színpadon egészen nem szabad. Hiszen műve 
eszköz akar, eszköznek kell lenni, hogy az illy szokásokat és erkölcsöket 
megszelídítse, megnemesitse. A’ nagy közönség mindig szerette és szereti a’ 
botrányt, a’bűn irtózatos jeleneteit; innen kétségtelen, hogy az illy jelenetek
nek drámába öntött képei, mennél hűbb és meztelenebb másai a’valónak, annál 
nagyobb számmal fogja színházba csöditni a’ tömeget. Nézzétek a’ törvény
fára kárhoztatottakat, milly végtelen nép kiséri őket bűnök utálatos, ember
telen vezékeltetési helyére? Tűzzétek ki a’ fajtalanság büniszonyainak fertö- 
zetes zászlait szabad nézdelésre, ’s meglátjátok, a’ bűn előbb megfogja unni 
önnön fáradalmait, mint a’ tömeg a’ kába kéjvágyának kielégítésére szolgáló 
btinfertöt!... ’S igy van ez,igy volt,’sigy leend mindörökre az embereknél, mig 
emberek maradnak; de váljon ebből következik-e, hogy illy botrányjelene
teket egész mezitlenségökben, mint épen napjainkban divattá kezd válni, vi
gyünk át a’ színpadra, ’s azon örv alatt, hogy a’ képzelt, sőt felmutatott lelki 
szenvedések, színi lakoltatások által iparkodjunk elrettenteni a’ népet illyek 
követésétől, lealacsonyitsuk-e színpadunk méltóságát? Értem én az erkölcsi 
hatásra számított költői igazság kiszolgáltatását, ’s dicsérem azt; érdeme 
nagy: de érti-e, felfogja-e azt ép azon tömeg is, mellynek oktatására a’ pél
dát felállítottátok? ’s ha érti és felfogja, kezeskedhettek-e arról, hogy el is hi
szi, ’s nem gondolja-e inkább magában: hiszen, csak játék az egész! ’S mi
dőn a’ legjobb hatásra számított szavaitokat ekként bocsátja át megnyugtató- 
lag felzaklatott lelkén: kezeskedhettek-e arról,hogy nem szivárgott már szi
vébe a’ bűn, mit elkövetni látott, ’s mire, azon ismeretes ős latán közmondás
nál fogva is*) , annyira hajlandó a’ gyönge emberkebel? Azért nagyon csa
latkoznak, hitem szerint, a’ népszínműírók, ha drámáikban, mellyeket a’ nagy 
tömeg mulattatására’s tapsának megnyerésére hoznak színpadra, inkább lelki, 
mint testi büntetésekkel vezékeltetik hőseiket: a’ nagy tömeg előtt ugyanis 
könnyen és többnyire elsiklik a’ lelki szenvedés, mit láthatólag és meghatólag 
visszaadni különben is már a’színművészet koszorúsainak tulajdona,’s kontár
kezekben gyakran nevetség tárgya lesz: mig a’ testi szenvedések irtózatot 
gerjesztenek az érzéki hatásra nagyobb fogékonyságu tömegben. Legczél- 
irányosb volna talán egyesilni mindkettőt ’s igy szoktatni hozzá a" lelkihez — 
a’ testiben, felfogása szerint, kevésbbé csalódó, vadul gyönyörködő sokasá
g o t? .. . .

Nemkevésb ügyeletet igényelnek a’political mozgalmakból veendett szin- 
müdarabok is. Ezekben a’ hatás még nagyobb, még rögtönibb szokott lenni, 
mint az úgynevezett erkölcsszinmüvekben. Az alkotmányos élet ezer fonákságait

Cs.) Nitimur in vetilum. — Tiltottakra törünk ’stb
2 9 *
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ostorozni, a" political bűnöket pirulás és nevetség tárgyául kitenni, hol lehet 
inkább, hol nagyobb sukerrel, mint épen a’ színpadon? Azonban minden ha
tást meghatározni, itt sem függ a’ költőtől; de ha sauráját okosan vezette: 
müvének hatása már nem olly kétes, mint az inkább közvetlen erkölcsi javítást 
ezélzó darabokban. Kincs ostor, melly inkább fájjon a’ köznevetségnél, nem 
utáltatja meg gvöngeségink-, bollásink- hibáink- sőt bűneinket is inkább ’s 
nagyobb sukerrel semmi, mintha azokat köznevetség tárgyaiul kitétetni, ’s a’ 
tömeg által megkaczagtatni látjuk. — De itt viszont őrizkedjék a’ költő, hogy or
szágban, hol a’ nép még elöjogosak — ’s nem-ollyakra van különözve, azok 
közt egyrészről az utálat, másikról az agyarkodás, irigység magvait ne hintse 
el; mert — ’s ezt ne feledje soha — nem egyedül politicai iskola a’ színpad ! 
Használjuk azt,igenis, nemes, magasztos eszmék csiráztatása-és fejlesztésére; 
de ne tegyük viszont tanodává, mellyben magyar a’ magyart utálni, gyűlölni ta
nulja, ’s melly a’ rajtunk úgyis átkosanülö viszály magvait benne tovább is meg
gyökereztetni segítse! Itt is, mint a’ bünjelenetekben, a’műveletlenebb nem-elö- 
jogosak képezik a’nézőség többségét,’s nagy kérdés marad még: váljon szük
séges és tanácsos-e e’ többséget az elöjogosak ellen színpadról ingerleni, ’s 
ugyanott vele szomorú helyzetét egész meztelenségében megismertetni? 
Athenaeben a’vígjátékok legfényesb kora, az igaz, akkor volt, midőn azok a’ 
legféktelenebbiil’s legszabadosabban csapongtak a’polgárzati Organismus min
den intézetein keresztül: de az .volt egyszersmind azok sírja is; úgy, hogy 
nem áll a’ drama fényfoka sehol olly közel a’ féktelen kicsapongás által oko
zott hanyatláshoz, mint épen Athenaeben, melly a’ drámái művészet ős hajda
nában annak bölcsője lön és — sírja is! .. .

Mennyire felelnek meg az illyféle lábrakapott magyar „népszínművek“ 
az itt felhozott kellékeknek,’s mennyire iparkodnak a’divatos magyar népszin- 
darabok költői a’ közönséget magokhoz a’ költészet magasztos országába föl
emelni, ’s nem követik-e inkább az általam S c h l e g e l  után felhozott drámái fő
szabály ellenkezőjét? hosszasvolna itt megvitatnom. Föl kellene hoznom, át kelle
ne taglalnom e’ müveket, szóval hosszadalmas’s kivált kedves kegyetekre nézve, 
szép hölgyek, bizonyosan unalmas criticát kellene írnom ; ’s noha illy criticára 
talán sem kedvem, sem erőm nem hiányzanék, váljon használnék-e vele a’ 
szent ügynek? Alig hiszem: mert kiknek számára szólnék, vagy nem olvas
nának, vagy sokkal nagyobb művészeknek fognák képzelni magokat, semhogy 
szerény, őszinte szavamra hajolni készek volnának. Volt alkalmam megismerni 
a' magyar Íróknak bírálóik ellenébeni viseletét. Azért legyen elég figyelmez
tetésül tiszta honfiúi kebelből szakadt szerény szózatom. Abból, bárha általános 
is, kinek kedve van, vonhat el talán némelly eszmét, melly a’ magyar drama
turgiára csak üdvös, nemzeti színpadunkra nézve pedig óhajtható gyümölcsöket 
fog ügyes tollak nyomán teremhetni.

Még egyet csak.
Az ég ne adja, hogy dramaköltöink a’mai nemzedék sokaságának ízlésétől 

elkapatva, a’ kezdett ösvényen tovább haladjanak, ’s illy ízlésben magyar
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drámaiskolát alapitni törekedjenek. Iskola, melly illy alapokon fogna építtetni, 
magában hordandná ugyan a’ múlandóság magvát, de magában szinte mirigyét 
is a’ bűnnek, mellyetolly iszonyú alakban vonczol a’ színpadra. Ne vegyük a’ 
franczia romanticának kinövéseit példányokul,’s ne képzeljük, hogy a’franczi- 
áknál a’ bünfertök kiaknázása — drámái iskola! ’S aztán ne cseréljük el a’ 
szerepeket; talán a’ francziáknál még megbocsáthatok az illy kificzamlások, 
mellyek majdnem végtelenül kiművelt nyelvükön szinte ezer kevésbbé sértő 
árnyéklatokban adathatnak elő a' műveltebb közönségnek is, sem mint mi azokat 
magyarul visszaadni tudnék. És azt hiszitek talán , hogy a’ nagy közönség 
tapsa után állitandott iskolátok művészet, ’s művelődés tekintetében kívánatos 
avagy állandó? nem, soha! Művelni bennünket, a’ nép bűnös,piszkos szokási
nak meztelen szinrehozásával nem fogtok ; sem a’ tömeg tetszésének kizáró
lagosan hódolva, maradandó drámái iskolát alapitni nem fogtok.

Emlékezzetek a’ sötét középkornak úgynevezett „divina commediáira“ , 
inellyekben többnyire a’ szent martyrok szenvedései adattak mulatságul a’ bá- 
mész népcsoportnak, ’s mellyek közül némelly olasz zugszinpadokon a’„corto- 
nai sz. Margit“ csodás élete szinte máig féntartotta magát. Mennyire kedve
sek, mennyire népszerűek valának e’ csodás darabok! ’s mégis hová lőnek? 
A’ haladó kor eltemette azokat; ’s elköltőiket, kik a’ sötét századok e’vad íz
lésének befolyása alatt a’ vallásos vakbuzgóság irányát követve, csak nevöket 
sem tudák a’ drámaírók sorában fentartani. És most, ki nem gondol vissza ne
mével a’ borzadálynak, avagy legalább némi szánakozó mosolylyal azon kor 
ízlésére és költőire, kik a' fonákul felfogott classicus görög mythoszi darabok 
illy fonák utánzásával a’népet, egészen saját Ízlése szerint, illy iszonyúan lát
ványos színdarabokkal mulattaták ? Hol van iskolájuk, hol érdemük az iroda
lom- és művészetre nézve? Müveik a’ kor változott Ízlésével nemcsak a’ (mi- 
veltebb) színpadról tűntek el végképen, de el szinte a’ literaturából is, és leg- 
fülebb a] könyvtárak molyos foliantjai_számát szaporítva, csak mint gyászem
lékei őriztetnek a’ megficzamult képzelgésnek; mig ellenkezőleg Shakspeare 
és Calderon, kik magokat kortársaik Ízlésének karjaiba föltétlenül nem veték, 
s a’ népet magokhoz a’ színpadra, a’ költészet szentélyébe fölemelni iparkod
tak, élnek mind máig, ’s élni fognak soká, mindaddig: mig a’ müveit nemzetek
nél a’ színpad lélek- ’s erkölcsnemesitő, kedélyderitö intézetül fenálland.

Fogadják a’ magyar dramaköltészet kevés választottja e’ gondolatimat 
olly szívességgel, min] milly őszinte a’honfiúi érzés, és milly tiszta a’ miisze
retet, melly engem azok elmondására birt. — Én igen jól tudom méltá
nyolni állásunkat, és tudok szivem legmélyebb mélyéből örvendeni minden 
drámaírói nemcsakkitünö, de középszerű tehetségnek is; azonban bár magyar
nak, mint nemzetem művelődését óhajtó honfinak megbocsátható mégis, ha 
nemzeti művelődés és művészet tekintetében annyira elfogult lenni nem tudok, 
hogy azt, mit e’ két tekintetben károsnak, sőt átkosnak hiszek, fel ne fedez
zem, ’s e’ kettő érdekében az illetőket ne figyelmeztessem. — Hitemben csa
lódhatom, ember vagyok; de nemzetiségünk haladása iránt átgondolt, tiszta
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felfogásom, ’s a’ dramamüvészet körül gyüjtötl ismereteim, enmagamat leg
alább, nyilvánított gondolataim helyessége felöl teljesen biztositnak.

Legyenek költőink emberek — az erkölcsösség ; magyarok — a’ nem
zetiség; ihletett művészek — a’költészetre nézve, és szinirodalmunk lassan
ként és nehezen ugyan, de hazánkra áldáshozólag fel fog virágozhatni.

A’ B Ű N T Á R S A K .
EREDETI NOVELLA

M Á R K T Ó L .

I.

K i nem ismeri Dunánk zugó hullámait, mik a’ szabály féke nélkül csapkodják 
_■ a’ part köves rétegeit; ki nem ismeri annak téli zaját ’s felette elviharzó 

szelek siralmas üvöltését?!... és ki mindezt látta, nemével a’ borzadásnak^  O
képzelendi magát elhagyottnak egy puszta téren, kitéve a’hideg, nedves légnek 

a o ’s alárohanó hófellegekne^. lllyenkor a’ családapa kényelemmel a’ nagy kan
dallóhoz vonul, körözve gondos neje-és gyermekeitől, kik feszülten hallgatnak 

^  szavaira, mikkel a’ kiállott hadi fáradalmakat, vagy csatavészeket regéli el. — 
A’ kis körben alig hallani egy elfojtott lehelletet’s ha az ablak tábláin recsegve 
hangzik a’ vihar tombolása, és felloboglatja a’lángot a’ kéményen lezúgó szél: 
örömmel tekint mindenki a’ biztos hajlékban szét, sajnálkozva a’ felett, kinek 
illy undok időben biztos fedél nem őrzi fekhelyét. — ’S nekünk mégis illy 
egyént kell fölkeresnünk, habár szívesben maradnánk a’ kínálkozó karszékek 
vánkosain,... és azért csak lépjünk ki a’ hóhalmokba ’s kövessük a’ Duna fo

gyását. —
Egy kisebb tartományi főváros határában, közel az említett folyamhoz, 

~  roskadozó ház emelkedik. Falai sárvályogból összerakva, igen sok helyen 
hosszú repedésekkel vannak áttörve, és csak néhány kis folton látszik a’ haj
dan kiilszinét képező fehér mészhártya, elborítva korommal festett torzképek- 
és lövési czélkörökkel. — A’ szalmafedélnek egy része összeroskadott, csak 
egy-egy felnyúló kormos gerenda tanúsítja, miként hajdan az összeomlott 
sártömeg felett is fedél emelkedett, mint jelenleg a’ még fenálló falrészeken 
— de az idő és romlás keze ezt is hatalmasan megingató; minden szélrohanás 
félelmes recsegést idézett elő, ’s a’ gyenge agyag-alkotvány meghajlani lát— 
szék a’reá nehezedett hótömeg alatt. Azonban bármi nyomom vala a’ kunyhó
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külseje, nem hasonlítható annak belsejéhez , melly a’ szemlélőt utálattal töltő 
meg. — A’ külsőn ugyanis csak a’ természeti enyészet nyomai látszottak, ke- 
rülhetlen következményei az elhanyagolásnak, benn az ember egész nyomorú
ságában, minden szellemi lét nélkül, baromiabb a’ baromnál. A’ roskadozó há
zikóban egy szoba négy fala állott még, noha minden perczben összeomlásától 
lehete rettegni — az ablakok, üvegtáblák hiányában, szalmával valának gyéren 
bedugdosva, de ennek daczára a’ szoba minden szegletében hólepel terült, és 
szakadatlanul szállongott újra be a’ nyílásokon. — Egy zugban, közel a’ tűz
helyhez, mellyen néhány fahasáb inkább főtt, mint égett, egy alak ült gör
nyedő helyzetben, - tagjai szakadozott bunda maradványaival valának elta
karva, arczain azon rémes halványság látszott, melly a’ folytonos hideg és 
zárt levegő által szokott előidéztetni, ’s bizonytalanul keringő szemei lelki 
nyugtalanságot árulának el, minő csak a’ gonosznak lehet sajátja ; — állát bo
zontos szakáll fedé, ’s fogainak vaczogása volt az egyedüli hang, melly a’ vi
har üvöltése- ’s a’nedves fa süstörgésébe vegyült. — Legkisebb nyoma hajdani 
bútorzatnak, legkisebb kényelmi tárgy nem látszék e’ tanyám néhány marok- 
nyi szalma volt a’ nyoszolya, ágy és takaró; minden a’ legmélyebb nyomorú
ságra mutatott.

Az alak, mellyröl imént szólánk, soká mozdulatlan maradt. — Halottnak 
vélhetnéd, ha a’ nehezen emelkedő kebel fohászai éltet nem árulnának el, — 
kétkednél: váljon féljed, vagy borzadjál-e külsejétől? — Huzamos idő után a' 
férfi fölemelkedék helyzetéből, ’s a’ rongyok alatt kiaszott, magas, majdnem 
athlet termetet látunk, mellyben egy tisztelet, ’s méltóság tárgya vészé el.— 
Lassan az ajtóhoz közeledék ’s kitekinte annak hasadékain.

,Minő zivatar! — suttogá ’s teste összerázkódott — szorosabban vonla 
tagjaira a’ szakadozott bundát és körülnézett a’ teremben. — Mégis jobb, — 
folytatá — mint ha szabad ég alatt kellene lennem... vigasztaljon azon tudat, 
hogy roszabb is lehetne helyzetem.4

E’ megjegyzés bölcsészi nézetekre mutatott, — ’s bár tűzné azt a’ világ 
nagy része zászlójára, felhagyva az örökös kapkodással az után, mi elérhetlen 
távolban felette áll; gyenge vigasztalás ez , de hatalmassá válhatik a’ helyze
tek ellentéte által, és minden esetre egy benső elégedés ’s megnyugvás esi-; 
raját rejti magában, minek gyümölcsei édesek leendenek, hacsak másik ellen
tétbe szökve át, magunkat a’ tespedésnek nem adjuk. — A’ férfi újólag a’kan
dalló előtt álla, ’s melegité kezeit a’ füstfellegekben, de arcza várakozással az 
ajtó felé vala fordítva, mintha annak megnyitását remélené. Majd a’szobában 
fel ’s alá járni látjuk öt, majd ismét a’ tűz elébe zsugorodni, végre a’ szalma
fekvéshez lépve, lábával megérinté azt.

,Ne aludjál, Daemon!— monda — urad már soká nem késhetik.4

A’ szalma közül sajátságos morgás hallatszott, mit az idegen újabb sza
vai követének:
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,Ne morogj! . . .  mind híjába..; ébredned kell, mert unatkozom... És 
ujabban széldulá lábaival a’ szalmatömeget, mígnem egy rőt állat terült nyúj
tózva a’ nyirkos szoba földére; az ismeretlen megsimogatá, ’s utóbb a’ tűz 
elébe helyezé. A’ néha fellobbanó lángfénynél sima szőrű rókát láthatunk, 
melly álmosan hunyorgatja szemét ’s morgással felel minden hízelgésre.

,Mondd, nem álmodál számok felöl! — kérdé a’ férfiú — mondd, Dae
mon! ’s légy már egyszer jó ördögöm!4

Az állat hatalmasat ásítva, vigyorogva mutatá éles fogait, ’s a’ kandalló 
szegletében kényelmes alvásra terült, míg az ember gondolkozva nézett a’ 
hamurakásba.

,Ma ismét olly világosan álmodám; — sohajtá — tizenhét, harmincznégy 
és hetven! Ezek voltak a' számok, mik csillagokként fénylettek előttem, ’s a’ 
kéz, melly felém inte, a’ sors keze volt. — Igen! a’ sors keze! érzem, hogy 
czélomat elérendeltem, ha .......4 Gépszeriileg zsebébe nyúlt, de az a’ kétség
beesésig üres vala. . . .  és midőn ujonan szólani kezdett, egy elnyomott sóhaj 
lebbent el ajkain. . . .

,Pénz! pénz! — kiáltá majdnem kétségbeesetten — te örök üldözője 
létemnek ! Csak most bírnálak, csak most nevezhetném sajátomnak azon hul
ladék árát, mit a’ dúsak ebeiknek dobnak.. .  Csak néhány húszast pengetnék 
markomban, ’s kevés nap múlva aranynyal borítanám el e’ nyomom viskó pa- 
dolatát. . .  A’ számokat olly világosan látám ... okvetlenül nyernem kell... 
Kárhozat! Gyilkolni tudnék... De hol marad Lipot?4

E’ szóknál az ajtóhoz lépett és megnyitó azt. A’ hó megszűnt szakadni 
a’ fellegekböl, ■— igéző szépségben terjeszté a’ felkelő hold ezüst fényét a’ 
tájra, ’s a’ csendet csak a’ szél zúgása, és néha egy elkésett varjú károgása 
szakasztá meg. — Egy ideig az ajtó küszöbén állott a’ szoba rejtélyes lakója, 
’s a’ távolba meredt azon táj felé, mellyen a’ városból a’ ház irányában ország
út vonult el. — Hallá időnként a’ szónak csörgőit, vagy az elhangzó ostor- 
csattanást; de az, kit várni látszék, még most sem mutatkozott. — Betevé az 
ajtót, és újra a’ tűzhöz lépett, melly már nyájasabban kezde világiam, ’s a’ 
kiszáradt hasábok élénk pattogással tölték meg a’szobát; néhány perez múlva 
a’ róka ébredezni kezde, ’s leugrott a’ kandallóról — majd az ajtóhoz sza
ladt ’s hegyzett füllel álla ott; úgy látszék, mintha érzene valamit, ’s a’ ha- 
sadékokon át a’ távolba meredt szemei nemével a’ kiséidetes fénynek csillo
gnának, midőn a’ szobába visszanézett.

,Lipót jő; — mondá az idegen. — Uradat érzed, Daemon?4
Az állat, mintha értené e’ szavakat, vígan szökdelt a’ szobában körül, 

sajátságos morgást hallatott és újra az ajtó elébe települt. — Kevés idő múlva 
közeledő léptek valónak kivehetők, ’s a’ hetaszitott ajtóban egy zömök, piros 
férfi állott.

„Késtem, Bernát! nemde? . . kérdezé.
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,Félórája, hogy várlak.4
„Nem jöhettem.“
,Mi akadályzott?4
„Éhes valók—  é s —  mi az, Daemon ? ne alkalmatlankodjál!44
Végszavai a’ rókához valának intézve, melly hízelegve simult lábaihoz, 

’s örvendve körmölé csizmáinak magas szárait.
„Itt! hoztam valamit,44 — monda ura,'s hűsdarabot vele elébe; az állat 

mohón rohant a’martalékra,’s egy szegletbevonulva, nemével a’félénkségnek 
kezdé azt elszaggatni. Ezalatt Lipót a’ parázs fölé tartá dermedt kezeit, ’s ki
fejezéstelenül néze társára.

,Az imént mondani akarál valamit!4 szóla ez.
„Igen . . .  azt, hogy a’ várnagy nyomunkban van.44
Bernát arczai szokottnál is halványabbak lőnek, —• alig hallhatóan rebegé 

e’ kérdést :
,Ki mondá neked?4
„Erzsi, a’ hajdú neje, kitől e’ néhány falatot is kapám!44 Ezzel néhány 

darab fekete kenyeret és sajtot nyujta társának, mit az egy kiéhezettnek ét
vágyával inkább elnyelt, mint megevett.

,Dc minő összeköttetésben van ez késedelmeddel? — kérdé társát — 
hiszen ez újabb ok a’ sietségre.4

,,A’ várnagy megtudá, hogy a’ városba jöttem; mindenfelé pandúrok ke- 
ringtenek,— mert a’gaz gyilkos, miként általok neveztetem, már halálra Ítél
tetett. Pedig nem vágatott még le azon fa , mellyen Lipót végezze életét... 
Nemde, barátom, Daemon?44

A’ róka folytatá estelijét és fénylő szemein kiviil alig lehete mást a’ ho
mályban látni.

,És mi a’ hír felőlem?4 kérdé Bernát.
„Veled, ki csak tolvajságért börtönöztetél, senki nem törődik. — Talán 

bjznak abban, hogy az éhség és sorsjátéki szenvedélyed újra kelepczébe 
kerít... / ‘

,Pedig, Lipót! újra álmodám . . .  A’ számok olly világosan állottak előt
tem, bensőm súgja, hogy...4

„Csalódni fogsz, mint számtalanszor. — A’ szerencse , barátom , kaczér 
nő, vagy inkább akaratos gyermek, — tégy, mit tetszik, ő hajthatlanul kitűzött 
ösvényén marad, ’s változatlanul elvetvék koczkái... de hagyjuk most ezt, 
gondolkozzunk teendőinkről! E’ vidéket el kell hagynunk.. .44

,De miként,?4 kérdezé Bernát.
„Minden áron.44
,Hol veszünk pénzt ?4
„A gazdagok táraiból, 's ha onnan nem lelik, a" szegények filléreit...44 

Bernát borzadozni látszék. Nem volt az érzés annyira elölve kebelében, hogy 
a' leplezetlen kérkedő gazság pillanatra vissza ne riasztaná az ösvényről.
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mellyre lepni készült; de, mint Lipót monda: ,,a’ sorsnak változatlanul elvet- 
vék koczkái.“

,’S ka pénzünk lesz, — kérdezé — hol veszünk ut-levelet?4
„Azon ne aggódjál —  Dénes, kit te ---- “
,Ne tovább, Lipót!...4 vágott szavába társa.
„Különös vagy ...“ szóla amaz.
,Ne tovább, mondom, — 's ha nem akarod, hogy végveszélyt én hozzak 

fejedre, ne említsd e’ nevet; feledd, mit róla tudsz; én eskiivém meg nem 
gyalázni őt, ’s a’ gaznak esküje, mit benső bírája előtt mond, megszeghe- 
tetlen . . .  .4

Lipót felkaczagott.
„Erkölcsi hős leszesz, barátom, — mondá — pedig az ifjú,szolgabiróvá 

választatván, biztos ut-levéllel láthatna el —  “
,Szolgabiróvá lön?‘
„ügy van, ma azzá választaték. . .  azért intézz hozzá néhány sort, és 

hagyjuk el e’ vidéket.“
,Nem, Lipót! előtte pirulni nem akarok, és ne érje öt legtávolabbról is 

azon vád, hogy gonoszok pártfogoltjai. É n . . .  én ez ifjút szeretem, — áldja 
meg öt az ég!4 ’S az öregnek feje mellére hanyatlott.

„Derék ficzkó, az igaz, — mondá társa — és segítene is rajtunk ; azon
ban legyen akaratod szerént. Most pedig pénzről gondolkozzunk , . . “

Bernát arczaira remény sugárai derültek.
,Van-e néhány húszasod?4 kérdezé.
„Fillérem sincsen!“
,Pedig az álom olly élénk vala! Tizenhét, harmincznégy és hetven! né

hány garast adj, ember! kezeimbe, ’s pár nap múlva kényelemmel utazha
tunk. . .4

„Régi agyrémeid; — de én egy tervet ajánlok neked.. . “
,És mi az ?4
„Hallgass reám, Bernát, — szóla Lipót. — Te gazember vagy----“
A’ megszólított búsan hajtá le fejét.
„Közted ’s a’ büntető igazság közt elvetve a’ koczka----“
,Ugy van.4
„Mint tolvaj bélyegzetten állasz a’ világ e lő tt...“ folytatá.
,Fájdalom! igazat szólasz,4 — kiáltá Bernát.
„Mit, fájdalom!? Legyen ez rugony uj tetterőre. Az első lépést megte

vőd, folytasd az ösvényt, mellyröl már aligha lehet lelépned.“
,Mondd el hát tervedet.4
„Egy részről börtön, másról éhenhalás vár reád.. .“
,Hagyd ezt, — kiálta társa türelmetlenül — ’s térj valahára a1 do

logra !4
„Lehetnek fénylő kinézéseid valami magasabbra is.“
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E’ szóknál fölemelt: kezét Lipót, ’s a’róka nemével az ördögi vigyorgás
nak láttatá véres fogait, és ujjongva szökdécselt gazdája körül. — Ez még 
mindig fölemelten tartá kezét ’s kárörömmel tekinte társára, ki alig hallhatóan 
rebegé:

,Könyörülj rajtam ’s mondd el tervedet/
„Halld tehát! — kiálta amaz. — A’ városban kevés hó előtt települt meg 

Terényibáró; ö elaggott, ’s leányán és két szolgán kivid, miknek egyike 
gyenge nő, a’ másik béna agg harczos, a’ házban senki nem lakik. — E’ na
pokban tetemes pénzöszveg jött kezéhez__ “

,Szűnj meg__ rabolni nem fogok. . .  /
„Gondold reá magad, Bernát! Az egész erőszak nélkül menend végbe, ’s 

mi talán jövő éltünkre biztosítva vagyunk.“
,A’ terv kivihetetlen/ — szóla az öreg ’s elfordult társától.
„Sőt inkább okvetlen sikeriilend, — mondá ez. — Nézd itt a’ tolvajkul

csokat.. utolsó filléremet adám értök.“
,Adtad volna inkább számjaimra , két nap múlva vétek nélkül gazdagok 

leendheténk/
,,E’ gazdagságon talán ezer köny, ezer verilékcsepp ragadna; hidd ne

kem, barátom, minden a’ külső máztól függ, — aranyos öltönyben a’ tolvaj is 
erénycsillag. Igen sok csak névben különbözik. . .  ’s azért csendesítsd lel
ked szavát! A’ báró dús... néhány elorzott ezreivel mi kényelemmel élhe
tünk, neki pedig csak pénztára fog ürülni. — Egyébiránt vannak fegyve
reim is.“

E’ szóknál öltönye alól hosszú kést ’s rövid löcsövet vont elő és a' kan
dallóra helyezé.

,Hol vetted ezt?‘ kérdé társa.
,,A’ városból észrevétlenül csak a’ hegynek menekülhetém. . . . “
,A tilos erdő felé ?£
„Igen ... ’s a’ sűrűben egy csőszre bukkantam.. .“
,Te megölted öt?‘
„Nem hiszem,. . .  noha az ütés elég súlyos vala.“
,Tehát útonálló is?‘ rebegé Bernát.
„Ismét fogalomzavar! Ö durván támadott meg, hogy urának tilos földét 

lábaimmal érinteni merészkedém — én szokott hangon válaszoltam... erre 
ö ütéssel felelt.... hogy mindég verésnek kell eseményt szülni életemben!...“ 

,’S mit tevéi te ?4 kérdező az ősz.
„Sétabotommal földre teritém,“ — válaszolt Lipót, és súlyos bunkót 

emelt, mit csak izmos kar forgathatott, de ö toliként játszók vele, ’s midőn á’ 
parázs fénye esett reá, vérfoltokat lehete szemlélni felszínén. — Azután el- 
szedérn kését ’s löcsövét, — folytató — és most fegyverünk van. — Mit szó- 
lasz tervemhez?“
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,Kivitelében soha nem segítelek/
,,’S miért nem ?“
,A’ romlottságnak, Lipót, vannak fokai.— Lopni képes valék — rabolni 

nem bírok.4
„Újólag a’ fogalmakban tévedezel. . . .  hidd nekem, Bernát, a’vétek lép

csői fölfelé igen kényelmesek, de közied ’s a’ túlhaladott közt tátongó mély
ség alakul. Én tudom ezt, mert valék egykor, mit a’ világ becsületes ember
nek nevez, és azért csapj fel! holnapután túlleszünk a’ veszélyen.44

,Föltételem rendithetlen !4 #
„Úgy sajnállak; mert nincs hátra egyéb, mint visszatérnünk fogsá

gunkba.44
,Hol reád a’ bitófa vár!4. ... kiáltá Bernát.
„Inkább kötél, mint éhenhalás!“
,Reám pedig gyalázatos tömlöcz.4
„Talán több is, Bernát!44
,Mint érted ezt ?4
,,A’ csősz meghalhatott,’s akkor én gyilkos utonállónak fogok neveztetni, 

inig a’ dús gróf, ki ellenét párbajban főbe lövi, nemével a’ hösiségnek büsz
kélkedik—  Én szegény, ’s azért ez esetben útonálló, te társam, czimborám, 
bűntársam vagy.44

Bernát kezeivel fedezé arczát.
„Közted ’s az igaz ut között megnyílt a’ tátongó mélység. Az igazság 

neked csak szégyent ’s bélyeget adhat, talán többet is__ 44 folytatá Lipót.
,És mit ajánlasz te?4
„Szabadulást és jobb jövőt!44
,’S mik biztosítékaid?4
„Szerencsém, melly soha nem hagyott el.44
,De miért nem viszed magad végbe a’ merényi ?4
„Lehetlen! Egyikünknek őrködnünk kell, mig a’ másik beszedői hiva

talt visel.44
,Csak ne épen Terényi lenne!' nyögé Bernát.
„Miért?44 kérdezé társa, és meglepetve lépett hozzá.
,Néhány év előtt ismerők egymást.4
„Ezen is segítünk!44
,’S miként !4
„Nézd, e’ fekete posztódarabból álarczot készítek. Ezen Daemon tiiz- 

szemei sem hatnak át.44
,Biztosítasz, hogy nem gyilkolunk?4
„Biztositlak e’ részben teljes szabadságodról. — Én ismét szerencsémre 

bizakodom. Remélem, nem ragad messzebb, mint enmagam akarom.44
,Mikor szándékozol kivinni a’ tervet?4
„Holnap éjjel! számolhatok reád?44
Bernát némán inte fejével, 's a’ szalmára terült.
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„Fegyvereimet megosztom veled. — Te békeszeretö vagy, 's azért vedd 
a' löcsövet, — én a’ késsel beelégszem. — Jó éjt!-4

Ezzel rókáját hívta elő, ’s térdeire vevén, simogató fényes szőrét.
„Szeretlek, Daemon, — suttogá — mert látom benned a’ világ hibáit: 

álnok vagy, mint ők, ragadozó ’s szívtelen; évenként változik kiilszined, ’s 
csak bensőd ravaszsága állandó...  Szeretlek, mert fogaid élesek, mint a’ rá
galom, ’s szaggatók körmeid, minő a' fájdalom, mit ember embertársának 
kebléből sajtol ki. Szeretlek, mert emberként sas-szemmel őrködöl tenér- 
deked fölött, részvétlenség kérgébe burkolva mindent, mi csak másokat illet. 
Szeretlek végre, mert miattam levetéd vadságodat, ’s löl szolid házi állat, és 
hü uradhoz; de — ’s e” szóknál messze dobá magától az állatot — neked sem 
hiszek, megmarhatnád étket nyújtó kezemet. Nem, nem !.. Az állatvilágban
nincs állandóság, óriási szirteket pedig parányi gyökér elhasogat.......  mi hát
e’ földön állandó?44. . .-. A’választ elhallgatta’s elhallgatjuk mi is, nehogy szo- 
moriló igazságra nyíljanak ajkaink.

II.
9

Az öreg Terényi kényelmesen fekvék pamlagán, mig leánya tiszta, csengő 
hangon olvasakedvencz könyvéből; de szavai ma siket fülekre találtak! Az öreg 
atya nemével a’ mondhatlan gyönyörnek lebegteté szemét a’ kedves alakon, 
lehulló éjfürtein, a’ setét pillákon, mik a’ lapokba mélyedt szempárt árnyazák, 
— a’ hattyúnyak büszke hajlásán, ’s a’ szíiz kebel hullámzásain. Talán régi 
képek szép emlékei villantak ősz agyába, mert szemeit fényleni, arczát piros- 
lani látjuk.

Est vala. A’ tegnapi vihart gyönyörű holdfény váltá fel, ’s a’ csikorgó 
hidegben nyöszörögve hangzottak az utczán járók lépései. — Az atya és le
ánya folyvást a’ szobában maradtak, de az utóbbi gyakran forditá fejét az ajtó 
felé, mintha valakit feszülve várna; és midőn az elvégre megnyílt, örömmel 
szökött fel székéből ’s egy férfi elölt álla.

,Hozta az ég, gróf!4 kiálta a’ báró.
„Jó estvét nagyságtoknak. — Olvasott ön, édes Idám?44
,„Igen . . .  atyám kedvencz Írójától egy regényt----444
„James Fenimore Cooper . . .  A’ kém!44 olvasá a’ gróf.
,Ismeri ön?4 kérdezé a’ báró.
„Olvasám__ 44
,És miként tetszik?... Én remek műnek tartom; — minő jellem ezen Har

vey Birch! mennyi honszeretet, lemondás, önfeledés! . . .  .4
,,’S F r a n c z i s k a ? . k é r d é  a’ gróf.
Az öreg nem hallá ö t . . . .  most is a’ sokszor olvasott regénynyel fog

lalkozók.
,Minö katona e’ Lawton! — kiálta — midőn őrnagy valék, félvilágot ad-
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tain volna egy ezred illy harczosért; valódi magyar kard, mellynek vágása 
halál.4

,,’S Francziska?44 ismétlé a’ gróf.
Az őrnagy leányára mutatott. Ez a’ nagy dicséret miatt pirulva siité le 

szemeit, ’s a’ szobában pillanatnyi csend lön, mig az öreg, magához vonva gyer
mekét, hizelgve simogatá fejét.

,Igen ! te vagy mása a’kedves Francziskának — olly szende, olly magas- 
lelkű, idővel olly hő szerelmii is.4 Ezzel az öreg elhagyá a’ szobát.

,Hallá ön atyjának végmegjegyzését?4 kérdé Arthur. A’ leányka megle
petve néze reá.

„Nem értem önt!44
,Ez szomorít; mert ha ön szó nélkül nem érti, mit szüm régen sugallt, 

úgy nem remélhetem bírni szerelmét.4
Volt az ifjú hangjában sajátszerii búskomolyság, mi erősen hatott a’ 

kedves gyermekre, de ö Arthurt nem szereié, és azért mint szive, ajka is né
ma maradt. Nem tekinté ö ezt gépként, mellynek a’ hideg ész ingatá mozgo- 
nyát — mit ö monda, az szivében is Írva volt, ’s a’ világ kedvéért soha nem 
hazudott.

,Ön nem válaszol; — folytatá A rthur— pedig én olly erősen hivém, 
atyja annyira biztatott . ..4

„Atyám ?44
,Igen.. .  azt mondá, hogy---- 4
„No’s mit mondott?44
,Hogy én boldogitandom önt, és ekkor ö is az leend.4
„Kedves jó atyám !44
,És ö vala, ki üdvözite azon lehetség képzetével, hogy ön szeretni fog;— 

nem csalódott ?4
A’ leány újra néma lön.
,Feleljen ön, kérem! Keserves lesz hallanom a’ tagadó választ, melly le

sújtja legszebb reményemet és életem üdvét.4
„Ne kösse az ember soha élte üdvét bizonytalan reményhez, édes Ar

thur. Nincs szebb, de olly csalóka kép,mint a’remény; üdvöt keresünk abban 
mit bírunk. A’ remény igen messze szárnyal, szokszor túl a’ lehetőségen...44

,És az én reményem is illyen lett volna?4 kérdé a’ gróf.
„Ne igy, édes gróf! Sokkal csekélyebb vagyok, hogysem valamelly ked

vezést ön ellenében a’ lehetség határain kiil helyzenék; de___44
,Folytassa nagysád! — mondá a’ gróf. búsan kezére hajtva fejét — már 

sérthetlen vagyok.4
„Azt akarám mondani, hogy a’ s z í v  érzelmi világában korlátlan hatalom 

uralkodik, — nincs olt semmi következetesség, semmi okszerű; elkényezett 
gyermek az, melly győztesen küzd az óriással, a’gyenge nő pedig csak játék 
kezeiben....... 44

,Ön szive tehát engem szeretnie tilt?4
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,,Szivem nem érzi ön iránt azon magasztos szerelmet, mellyre érdemes, 
’s melly nélkül én a’ házas éltet üledék gépszerének, de nem földi édennek 
képzelem.“

Ida elnémult, mert a’ gróf nem figyelt reá. Úgy látszék, hogy agyában 
az eszmék olly tömkelegé zúg, melly öntudathoz nem engedi jutnia. Szemei 
merően egy helyre szegültek, ujjai önkénytelenül játszadoztak fürteivel — 
mintegy álomból riadt fel.

,A’ bárót igen fogja sérteni,4 monda.
„Atyámat sértené! — ’s miért?“
,0 ez összeköttetéstől sokat remélt. Ön nem tudja talán, hogy apáink 

vagyonuk nagy része felett perlekednek egymással? ’s ha az öné veszt, nem 
marad sajátja annyi, mire fáradt fejét nyugosztaná.“

Ida tőrdöfést érze szivében. Nem gondolt most érzelmére, nem jövőjére: 
talán egy kedves, lelkében élő kép sem tűnt fel előtte : csak ősz atyját látá 
kopott öltönyben, ’s minthogy a’ képzelet többnyire túlságokra szökell, kol
dusként állani egy durva dús előtt, ki öt szívtelenül taszítja el. Tiszta lelke 
pillanatra sem kétkedék Arthur szavaiban, ’s a’szerető gyermek készvala min
den áldozatra, ha szivének éltébe kerülne is. — De olly nyíltan mondá ki Ar
thur előtt érzelmeit, miként tudassa vele, hogy most akarja azt, mit kevés 
perez előtt gépszeriinek nevezett, — miként mondja neki, hogy ö ártatlan, 
tiszta szerelmét pénzért kész odaadni, holott a’ viszontszerelmi árt keveslé? 
és most szive is előállott: követelte jogát az érzelem éles, mindent elnyomó
hangjával---- egy alakot tüntete elő, mellynek árnyképe felé a’ hölgynek
üdvmosolya nyílt, és a’képzemény világából a’ valóságba taszítva, a’ gróf ösz- 
szekúcsolt kezeit látá maga előtt.

gondolkozzék, kedves Idám, — esdekle — talán megérdemelhetem, mit 
még nem bírok; ne fosszon meg minden reménytől.4

„Megelégszik ön azzal, mit nyújthatok, Arthur: tiszta vonzalommal?44— 
kérdé a’ nő, ’s mondhatlan kifejezésével a’nyugodtságnak tekinle reá; az ifjú 
válaszát a’ belépő atya gátolá.

,„Jer csak, Idácskám, — kiáltá — meggyóntatlak!“4 ’s ezzel magához 
voná a’ pamlagra, mig Arthur az ablakba könyökölt.

Az atya és leány szavai suttogássá váltak.
„Az egekre, atyám! — mond ez — igaz, hogy veszteséged koldusbotra 

juttat ?“
,„Arthur csevegett. . .  a’ gonosz !444
„Ne enyelegj, atyám ! Itt életkérdésről van szó!“
,„Miért e’ komolyság, leányom?“4
„Valót akarok tudni!“ rebegé ez majdnem ingerülten,és ujjai görcsösen 

szoriták az öreg kezét.
,„Ha elvesztem — mi nagyon hihető — ügyemet, kapához nyúlhatok.“ 4
,,’S ha Arthurnak nyújtom kezemet?“
,„A’ per megszűnik . . .‘“
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,,Mondd nekij atyám, hogy nője leszek.“
Ezzel kisietett a’ szobából, ’s háló-teremébe vonult; nehéz sóhaj tört ki 

ajkain, ’s gyengüíten rogyott a’ pamlagra. Egy szüremény zúzottan fekvék 
előtte, ’s ö áldozat a’ legszentebb ügyért, de boldogsága árán. Atka az a’ vi
lágnak, bogy az erény nagy részt lemondással párosul, ’s föltételezi keser
vét a’ tiszta szeplőtlen kebelnek. — így látunk naponként kényeket a’ jók
nál, örömsugárokat a’ gazok körül: azoknál a’ rózsát körözve tövissel, ezek
nél a’ tövist is virágként illatozva; — szép reményt azoknál egy bizonytalan 
jobb jövő felöl, erős hiedelmet ezeknél az örökös enyészetről. — És azért ez 
élvben él, mit sem várva a’ sötét sírtól, az minden reményét a’ koporsón túl 
helyezi. — Ida éltébgn most először kényszerült lemondani; de az első le
mondás óriási munka volt. Ki nem ismeri a’szerelem kínait? ki nem élt annak 
varázsvilágában, ’s ki előtt nem vált nyomom röggé az élet, ha az érzelem 
ege elhomályosult? — Az óriási feladás azonban egy tiszta lélek szirtein sem
misülve porlott el, — a’ leányka szenvedett... szenvedett mondhatlanul, de 
szemeit csak egy köny nedvesité, ’s e’ könynyel a’ paria megnyitná Brama 
egének kapuit.

Midőn a’ társalgó-terembe lépett, uj vendéget talált. — Arthur nem vévé 
észre, mint találkozának szemeik; a’pirt látá arczain,de kedvezöleg magyarázó 
azt; — a’ báró tudata már vele gyermeke válaszát.

,Jer, leányom, — kiálta most — kívánj szerencsét főbírónknak!4
„Haliám tegnap e’ hírt, és szinte haragvám, hogy bennünket egészen fé

lédé barátunk.“
A’ báró nevetett és megveregeté leánya arczait.
,Feledéin önöket egymásnak bemutatni; — szóla ismét — Croy Arthur 

gróf. . . .  Ernyey Dénes főbíró ur.4
,„Van szerencsém...“4 monda Arthur, ’s udvariasan hajlott Dénes felé.
Az öreg ismét nevetett, és olly gyakran ’s oily fénylő arczczal teve ezt, 

hogy vonásai valódi boldogságot tükrözőnek. — Erővel kényszerité a’ grófot 
egy olajfestvény csudálására, mit kevés nap előtt vásárlott. Ez alatt leánya 
Dénessel suttogva szólt:

„Beszélnem kell önnel----44 monda.
„„Az égre! történt valami ?““ kérdező ez.
„Mindent megtud...  most búcsúzzék.. .4‘ szóla a’ leányka.
„„Illy hamar?4“ 4 kérdező Dénes csudálkozva; de Ida válasza határzott vala.
„Az előszobában várjon re ám !“
Ernyey távozása után a’ báró még huzamosan magyarázgatá Arlhurnak 

a’ kép jelességeit: Rembrandt művészi lángeszéj, fukarságát, ábrándos nő
vérét emlité, ’s azzal végzé szavait, hogy az alföldi festői modor legszebb, és 
hogy jda sokáig marad el.

De a’ leányka ellenben nem gondolt erre; egyedül vala kedvesével, ’s 
talán most utolszor életében. — E’ tudat kinzóbb vala a’ halálnál, ’s érzem 
kezdé, miként a’világ reá nézve puszta nagy sírleend. — Dénes sötéten nézett
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a1 légbe. — A’ jövőnek szép képei romban hevertek előtte; de ö nem vala 
olly erős, mint a’ gy enge női kebel, ő nem tudott lemondani.

,Mire határzá magát ön ?4 kérdé komolyan, ’s kedveséhez fordult.
„Nője leszek azon férfiúnak.“
,’S kicsoda ö ?‘
„Miért kérdezi ön?“
,Szeretném ismerni a’ férfiút, ki illy kincset bérrel akar megvásárlani.4
„Hagyjuk ezt! Legyen meg, mit az ég akar. — Önhöz csak egy kéré

sem van..
Az ifjúnak minden idegén egy érzés rezgeti át; föléledt benne a’ szere

lem ezer fúriáival, ezer kínaival; lábaihoz omlott kedvesének ’s térdeit ka
rolta körül.

,Ne taszíts el magadtól, lelkem angyala! — rebegé — a’ lét megszűnt 
lenni, ha nemtőként nem vezérlesz, ne taszíts el; és ha másként nem lehet, 
adj halált, vagy erőt az életre.4

A’ leányka remegett. — Soha nem ismert hév ragadá meg, — szive kö
zel volt a’ megtöréshez.

„Keressen ön nemes lelkében erőt, — lehellé — ’s nyugodjék meg! 
Mint számtalanok, mi is a’ világnak vagyunk áldozatai, a’ legönkényesb zsar
noknak, melly előtt a’ szegénység szégyen, a’ szűkölködő megvettetik.“

,Tegye, angyali Idám! mit kevés nap előtt tenni akart, mondja atyjának, 
hogy szeret.4

„Mind híjába, barátom! atyám koldusbotra jutna, és ez megölné őt . . .  
nekünk többé reményvirág nem terem, mi válunk... örökre.“

A’ fájdalom itt könyükben tört utat, a’ nyugalmat heves zokogás követé,
— a’ két szerelmes mondhatlanul szerencsétlen vala.

,Gondolj néha reám!‘ rebegé Dénes.
„Ön volt első, ’s leend utolsó kedvese e’ szívnek, melly nem sokára fe

ledni lesz kénytelen érzelmeit, — de azért ne panaszolkodjunk, — ne ve
szítse kisszerű nyögések által az áldozat becsét__ feledje ön kedvesét, de
emlékezzék barátnőjére.. 44

Az ifjú keservesen sírt.
,,’S nézze ön azon csillagot, mit annyiszor szemlélőnk együtt — melly 

ragyogva fénylik, midőn jövőnk örökre elhomályosul. — Pillantson néha oda,
’s gondoljon reám , szemsugáraink, gondolatink találkozandanak. . .  Isten , 
önnel. . . ! “

,Ne még, Idám! az égre! ne távozzál,4 esdekle Dénes.
„Mennem kell, isten önnel!“ rebegé a’ leány és futni készült.
,Ne váljunk igy,. . .  szivem olly telt__ 4
„Zörejt véltem hallani. . .  távozzék.“
,Szólanom kell még veled! — tiz órakor ablakodhoz jövök .. .4 kiálta Er- 

nyey fojtott hangon, ’s kezét ragadá meg.
„Nem, az nem lehet!“

3 0
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, Lennie kell . . . .  vagy soha nem látasz.4
,,Távozz, az é g re ! ... lépteket hallok,“ — lehellé a’ nő, ’s kibontakozni 

igyekvék kezei közül.
,E4ébb válaszodat akarom tudni.4
„Lehetetlen!. . . rebegé a’ hölgy.
,lda! kétségbe ejtesz4. . . kiáltá fojtott hangon az ifjú, ’s a’ holdfény olly 

rémesen világit a halvány arczaira, hogy a’ leány összeborzadott.
„Ott leszek,44 suttogá és elsiete.
Dénes távozni készült, midőn egy kéz nehezedék vállára — Arthur álla 

előtte.
,Az órát nem haliám, — mondá dühösen — lesz ön olly szives tud

tomra adni.4
„Nem értem önt.44
,Azt sem érti, ha alacsony csábitónak nevezem? .. ,4
„Uram!.. ,44
,Ki játékot üz egy leányka tiszta szerelmével.4
„Gróf u r!.. ,44
,Minek e’ hang ? és mit akar ön Idával ?4
„Önnek csak fegyverrel fogok számolni.44
,A’ mint tetszik. — Egyébiránt, miután nem hihetem, hogy ön , ki nyo

mom koldus, ki nagybátyja kegyelméből él, olly esztelen lett volna, egy szö
vetségről álmodozni, melly nemesb vért kíván: azt kell gondolnom, hogy az 
ártatlan nőt elcsábítani akará....... 4

Dénes pillanatig nem felelt. Egybefont karokkal állt a’ büszke ur előtt, 
ki önhitten gyalázá öt a’ szerencse mostohasága miatt, ’s kérkedék a’ vakeset 
kincseivel, — és midőn válaszolt, hangja csendes, de sújtó vala, miként a’ 
villám.

„Gróf u r ! adja az ég, hogy ön gazdagságát és rangját megérdemelje 
úgy, miként nem én szegénységemet; de gondolja meg, hogy nincs nyomo- 
rúbb, mint a’ rothadás, melly fényes máz alatt harapózik . . . .  És mi joggal 
szól ön ekként velem?44

,Azon egyszerű okból, mert Ida mátkám!4
Dénes megsemmisülve állott Arthur előtt.
,Azaz, ha a’ tekintetes szolgabiró ur megengedi; — folytató a’ gróf — 

egyébiránt néhány száz aranynyal öt lekenyerezhetem.4
A’ gúny e’ szava Ernyey leikébe vágott—  A’ sértőt párbajra hívta 

fel; ez újabb gúnynyal felelt.
,Vívunk... ha úgy tetszik, habár....... 4
„Nemes ember vagyok__ mert tudom, hogy a’születés ellen akar tenni

kifogást.44
,Nemes ? Ez ismét kétségbe vonható! de legyen úgy. . . .  hanem a pro- 

pos, súgni akarok önnek valamit.4
’S ezzel társa felé fordulva, néhány szót monda, mit nem hallhatunk.
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Dénes arczain kétségbeesés jelei látszottak; mellén ragadá a’ grófot ’s 
fojtott hangon kérdezé:

„Ember! ki mondta ezt?“
,Bocsásson, — válaszolt Arthur — mellényemet tépi el.4
„Honnan tudja ezt?“ ismétlé Ernyey.
,Egy bűntárstól!4
„Jó ! úgy élethalálra vívunk !“
,Ha ön segéded talál, holnapután látjuk egymást.4
„Látjuk egymást, ’s egyikünk utoljára a’ napot!... gróf, ne feledd ez 

estvét!“
,’S ön ne feledje azon csillagot!4
„Nyomorult szívtelen!“
,Gondolja meg, hogy egy titkot tudok__ 4
„Mellyet csak holnaputánig birand---- Istenemre! én megölöm önt!“
,Feledi, hogy én lövök első?4
„Van igazság az égben, ha ott nem__  van a’ pokolban.... Én meg

ölöm önt!“
,Sok szerencsét hozzá—  mindenesetre megtisztelés önre nézve, ha 

engemet megölhet.4
Gúnyos kaczagás hangzott a’teremben, ’s Arthur egyedül álla... vissza

tért a’ szobába, rövid búcsút monda a’ családnak, és elhagyó a’ házat; hosszú 
ideig álla mátkája szobájának ablaka alatt, midőn az órát hallá kongani.

,Kilencz óra! — gondoló — ma már nem j ő . . menjünk aludni!4

III.

Tizóra felé haladt az idő,’s Terényiházában mindenki nyugalomra ment; 
csak Ida szemeit futotta az álom, csak ö ült várakozva ablakánál, és olly he
vesen dobogott a’ szűzi kebel, mint eddig még soha__  Először teve a’ le
ányka olly lépést, mellyért a’ rágalom éles nyelve becsületét vonhatá kétség 
alá; ö, az eddig olly tiszta lény, beszennyezettnek hivé magát az engedmény, 
az éji találkozás által. De a’ szerelem hatalmasan szólt szivében — ez előtt 
pedig minden más tekintet elnémul, ’s hol a’ s z í v  az ur, ott egyéb minden 
szolgaságra hajol. — És mégis olly tiszta, olly magasztalná teszi az embert 
ezen érezet, mintha többi indulatai, vérében rejlő vétkek csirái elnyomatná
nak a’ kifejlett virág lombjai alatt. — Létünk természeti valóságát ölti fel; 
mintegy feledve önmagát, eltaszit minden számítást — pedig az ember ördöggé 
csak ez által fajul.

Ida álmodozásait léptek zavarák meg. . .  fölnyitá az ablakot, de senkit 
nem láta a’ ház előtt. . .  órájára tekinte, tiz perez hiányzott a’ kiszabott idő
bő l... de a’ lépések zaja, habár óvatosságot tanúsítva és folytonosan hallat
szott, majd ismét elfojtott suttogás, és tompa zörrej, mintha zárban kulcs for
dulna meg. A’ nő figyelve hallgatott; a’ közelgő bizonyosan Dénes, és nem

30*
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vala képes kárhoztatni őt, hogy szerelmének mindent feláldozva, jó hírét 
js veszélybe dönti; mert a’ szerelem mindent megbocsát . . . Most az 
oreb éles ugatása hangzott, de csak egy pillanatra,... elfojtott, majdnem ke
sergő vonítása a’ csendbe olly borzasztóan enyészett, hogy Ida remegni kezde... 
Újabb zörrej igényié figyelmét.. úgy látszék, mintha az első szobában valaki 
lábujjhegyen közelednék . . .  most az ajtókilincsre kéz nehezedék, megnyílt ’s 
a’ nő előtt egy álarczos férfi álla. De ez nem vala a’ várt kedves! tagjait ko
pott ruha fedé, kezében löcsövet emelt... A’leány éles sikoltásra fakadt. Jövő 
perczben az álarczoshoz egy más alak csatlakozék, ’s kendőt gyúrt a’ rémült 
nőnek szájába, majd kötéllel övezé a’ gyengéd karokat ’s az ágyhoz vonszolá.

,Itt maradj! — suttogá— vagy megöllek.— ’S az ágyhoz kötözé öt; aztán 
társához fordult. — A’ béna ’s a’ szobaleány többé nem árthatnak — velők is 
igy tevék. . .  most a’ dologra.4

„Siessünk! fölfedezéstől rettegek . . .
,Gyáva féreg! el veled örül az előszobába... én az öreget látoga

tom meg!4
„Az istenre kérlek, Lipót, ne ölj!44
A’ rabló gúnyosan kaczagott. ’s kését villogtatá feje fölött. — Ida nemébe 

az öntudallanságnak süllyedett... hallá az ármányt, melly atyját fenyegető, ’s 
minden, mit tehete: imádkozás vala. — Egyedül maradt... minden erejét 
megfeszité, hogy kibontakozhassék kötelékiböl, vagy segélyért kiálthasson .. • 
Híjába! a’ gyengéd bőrt vérig edzé a’ durva kö tél;... menekvés nem valal... 
Ismét atyjára gondolt, és a’ legiszonyúbb sejtések tűntek föl képzetében; mind
untalan az öreg halálnyögését vélte hallani, látni a’ vérző kést melly éltét
metszé e l__ és m ost!., az utczán ujj zörrej hangzott____ nem nem. . .  ö
nem csalódott, valaki az ablakot megveregeté, az óra is most kongott__  ez
Dénes vala. . a’ kedves, talán a’ szabaditó. De újabb eröködések uj vérrel 
festék a’ köteléket, a’ nő bádjadozni, öntudata fogyni kezde, ’s kevés perez 
múlva érzéktelenül fekvők tömlöczében.

Ezalatt a’ zörgés ablakán élénkebb lön, majd neve hangzott a’ kedves 
ajkáról; utóbb csendesült a’ zaj, és uj némaság terült mindenfelé. . .  de csak 
néhány pillanatra; mert kevés perez múlva Dénes ’s az álarczos szemközt ál
lának ... az utóbbi feléje tartá fegyverét,... halála kétségtelen vala. . .  de 
a’ holdsugár tisztán világlotl az ifjú arczára, .. és a’ cső elhullott a’ rabló 
kezeiből, — a’ halál pedig most ötét fenyegető , mert Dénes pisztolyt 
vont elő.

,A’ grófnak volt szánva, — kiáltá — most vedd te, gonosz rabló.. . .‘
Kezét megragadva érezé: az álarczos mellette állott.
„Megálj! — suttogá — isten mondja: ,ne ölj4 — én nem akarok kezed 

által meghalni,. . .  inkább a’ bitófán.44
,De ki vagy te, ’s minek ez álarcz?4
A’ rabló elvető magától, ’s a’ holdfénybe állott .. . D énes meglepetve 

visszaborzadott.
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„Miért kell ismét és igy találkoznunk?“ monda az ősz.
,Igen... minek kell önnek átokként állani életpályámon?! . . . Feledé 

ön . . .
..Mitsem feledék... emlékezem eskümre, ’s a’ szerént cselekvém; hol

nap el akarám hagyni e’ hont.“ ♦
,Miért nem tévé ezt akkor, midőn a’ törvényszék előtt találkozánk.. .  

midőn4
, Ne folytassa ön; — vágott szavába a’ rabló — én bélyegzett ember va

gyok, szenvedély ’s balsors által a’ vétek örvényébe vezetve.. . A’ szövet
ség, melly köztünk létezett, önt még be nem szennyezé, ’s én esküvém, hogy 
titkunkat senki tudni nem fogja.. .“

,Miért nem hagyá el ön e’ vidéket első meggyaláztatásakor? — ismétlé 
az ifjú — miért__ 4

„Az ég igy akará...  Pénz nélkü nem utazhatám; a’ számok csaltak, 
lopnom kelle... börtönbe tétetém. ‘

,Es én ezt nem tudám. . . . .‘
„Miként tudhatta volna? álnevemet ujjal cserélém föl, ne legyen gyalá

zatom az öné is.“
,De miként jött ismét ide ?4
„Megszökém a' börtönből---- ’s nincs pénzem, hogy utazhassam.. .  pe

dig — folytató álmodozva — most nyernék kétségtelenül. . .  az éj ismétlé ál
momat ......... számaim nem csalnának. . . “

Pillanatnyi némaság követé e’ beszélgetést... Dénes tárczáját voná elő 
’s az öregnek nyujtá.

,Itt van pénz — monda — elég, hogy a’ határon túlléphessen. . .  fusson, 
az égre kérem önt, és többé ne lássuk egymást/

A’ rabló a’ pénzt eltaszitá.
„Ne kisérts, ember! — rebegé meredt szemekkel. — Lopni, rabolni ké

pes vagyok; de hogy újra megfosszalak sajátodtól?... soha—  soha—  Ezt 
esküvém, midőn titkunkat megörzeni ígértem.“

,A’ titok többé nem mienk,4 — sohajtá Dénes.
„Mit mondasz?...“  dörgé majdnem őrülten az ősz.
,Bűntársad Croy grófnak elárult 4
Bernát szótalanul ragadá meg fegyverét, — nemével a’ mondhatlan düh

nek forgatá feje fölött... ’s a’ lövés véletlenül eldörgött, — jövő perczben az 
ifjú háta megett Lipót álla emelt késsel... Társa dühösen ragadá meg.

„Ne illesd, nyomorul vagy összezúzlak...,“ az utczán zaj támadott.
,„E1 e l! — kiáltó Lipót — mindennek vége ... emberek jönek , ’s a’ 

pénz —  a’ pénz__ 444
Kétségbeesedten tombolt a’ padolaton, és magával vonszoló bűntársát.
,„Velem jösz... elárulhatnál.. el veled !4“
Dénes gépileg követé őket. . .  az öreg, kivel az imént szót váltani láttuk, 

még egyszer fordult feléje :
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,,Isten önnel — rebegé. — Ez életben nem látjuk egymást.“
Az ajtó bezárult utánok, jövő perczben emberek rohantak a’merény szín

helyére, és Ida kedvesének karjai között ébredezék.
Bernát társával lélekszakadva siettek menhelyök felé, kiirtva helyenként 

lépéseik nyomát, hogy üldözőiknek kalauzul ne szolgálhasson, és fáradtan lép
tek az elhagyott szobába. — Daemon morogva riadt fel álmából, de urának 
egy pillantására csúszva feküdt lábaihoz hü ebként, melly a’ nyert kedvezés
nek örül.

Lipót káromkodva veté magát a’ szalmára, mig Bernát szótalanul a’ tüzet 
élesztgeté. — Egy ideig néma lön mindkettő, mig a’ láng lobogott és nyájas 
melegség terjedezett köröttök; most Bernát társához lépett:

,Adj töltést fegyverembe4. . .  szóla csendesen.
„Mit akarsz vele ?“
,A’ csőbe ereszteni__  Legalább biztosak leszünk.4
Lipót zsebéből lőport ’s ónt vön elő, és társának nyujtá,. . .  ez némán 

folytatá munkáját, mig az az éji eseményekre tért.
„Kárhozat! Illy közel czélunkhoz, ’s fülért sem nyerénk. ..  .4t
Bernát hallgatott.
„Az öreg vallani nem akart, ’s az átkozott lövés. . . .  és Dénes!... de 

boszúm elérendi ö t__ 44
Társa előtte álla, magasra emelve fegyverét
,Egy hajszálát illesd , ’s megszűntél lenni, ezt fejemre esküszöm!4
„Félre bohóságaiddal! barátod, vagy nem.. .  boszúm egyiránt éren- 

di öt!44
,’S te meghalsz, mielőtt tervedet kivihetnéd__  ha másként nem, mind

kettőnket akasztófára juttatom ... Előbb azonban némi kis számadásunk leend 
együtt.4

„Hadd halljam!44
,Emlékezel azon perezre, midőn első bűnömet tanácsodra követém el?4
„Mindenesetre jobbnak tartám lopni, mint éhen halni meg — pedig sor

sod ez leendett, nem lévén ismerősöd, sem erőd a’ munkára, sem koldulni 
kedved.44

,’S midőn együtt börtönöztetvén, bűnszövetségre kényszeritél, nem tevéi 
szent fogadást----?4

„Csak azt igérém , hogy gazember leszek, ’s szavamat remélem meg is 
tartám.44

,Nem esküvel fogadád, hallgatni örökre arról, mi köztem ésErnyey Dénes 
között történt?44

„Eskümet megtartóm... a’titkot csak mi tudjuk.44
,Hazudsz, nyomorul4
„Nyomom, hazug vagy magad... ki az erkölcshőst akarod játszani, midőn 

olly mélyen vagy a’ vétekbe merülve.44
Bernát keservesen nyögött.
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,Yaló az, — sohajtá — mit atyám annyiszor mondott: nyujtsd kis ujjadat 
az ördögnek, ’s ö egészen elnyel. Jól tudod, Lipót, hogy azon titokba, melly 
köztem és azon ifjú közt létezik, vakeset és nem bizalmam avatott be.4

A’ rabló felkaczagott.
,,Mit csevegsz most nekem bizalomról. . .  nem létezik ez a’ nagy világ 

fénycsarnokiban, nem trón és népek között, a’ szegény pór sem bízik istené
ben . . .  mit keresed hát gazok között, kik, ha bitófán nem függnek, nem ön- 
hibájok.44

,Hagyd ezt, Lipót—  és inkább védd magad. Te megszegéd esküdet, 
titkunkat Croy grófnál elárulád.4

Lipót hevesen szökött fel üléséből.
„Ki mondá ezt neked?44 kiáltá.
,Miért tevéd azt?4 dörgé Bernát.
„Csendesedjél, bajtárs, és hallgass reám. Van egy szövetség, a’ becsület 

egy neme, melly gazok között létezik, ’s ez olly gyémánt-kapocs, mit csak a’ 
halál oldhat e l . . .  Igazat mondái: ki az ördögnek adja kis ujját, egészen kör
mei közé kerül; ezek pedig élesek és nem szalasztják el a’ megragadt mar
talékot. De halld csak tovább és ne nyugtalankodjál__ 44

Bernát türelmetlenül tombolt lábaival, és fegyverére támaszkodék.
„Kevés nappal börtönbőli megszökésünk előtt eszembe ötlött, miként

pénz nélkül újra békókba kerülünk__  aranyat kelle szerzenem; te Déneslől
kaphatál, de ismerém különczségedet__ 44

,Minden fdléren, mit elvonnék sajátjából, átok ragadna,... égő parázs 
lenne bűnös fejemen.4

„Azért hát én fordultam hozzá.. A’ levelet Erzsire, azon hajdú nejére, 
bizám, ki a’ gróf szolgálatában volt. ,.

,És mi történt a’ levéllel?4
„Tegnap tudám meg Erzsitől, hogy a’ gróf kezébe esett., és ez, a’ kis— 

lelkű nyomorul nem pirult szemtelenül betolakodni más ügyébe. Egy szó az 
egész titkot elárulá.44

,Nem csalsz-e újra meg ?4 kérdé Bernát.
„Daemonra mondom! igazat szólék.44
Társa nemével a’ könnyülésnek tévé el fegyverét
,Ha elárultál volna, — mondá ünnepélyesen — golyót repítek agyadba.4
„Nincs megöntve a’ golyó, melly éltemet messe e l,.. . nem vágatott le 

még a’ fa, mellyen Lipót végezze napjait; a’ gazoknak is van nemtőjük; ha
nem most halld újabb tervemet.44

,Csak pénzt teremts, hogy e’ vidéket hagyhassuk; el mert tovább ilt ma
radnom nem lehet.4

„Lépteimet most nem a’ pénz, a’ boszű vezérlendi 41
,Nem értelek---- 4
„Elhatárzó fordulatán állunk éltünknek, Bernát! mert pénzünk nincsen, 

emberek előtt nem mutatkozhatunk, újabb merény könnyen éltünkbe ke-
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rülhet . . .  Te megosztád velem szenvedéseidet, segíted viselni bajai
mat. . .“

,Igaz, Lipót, hü bajtársad valék!•
„Az isten áldjon meg érte, ha van áldása nyomorúk számára, minők mi 

vagyunk,. . .  és bocsáss meg. ha durva jellemem sérte méltatlanul.“
A’ két férfiú szemében köny csillogott—  az elszánt rablók érzelgő 

gyermekekké fajulának; a’ kiállott nyomor nemét a’ barátságnak létesité 
köztök, mellynek alapja ha nem vonzalom is, de elválaszthatlanul csatol egy
máshoz.

,.Hogy megértsd tervemet, — kezdé rövid szünet után Lipót — egy ese
tet beszélek el múlt életemből. . . .  Kisded városban töltém gyermekéveimet, 
hol atyám iskolába járatott. . .  Ifjú koromat köriillengék a’ szép álmák, a’ va
rázsteli való , melly ártatlan, tiszta kebleket üdvérzettel boldogít. . .  találtam 
rokon szűre, melly megosztá érzelmimet, jövőm reményeit., é s ......... 4

A’ beszélő arczára magasztaltság sugári derültek, de jövő perczben felle
gek boriták vonásait.

.,Az emlék igen szép, — rebegé — de hagyjuk ez t! Croy gróf uradal
mában tisztséget nyerék, boldog jövő állt előttem , kedves nő oldalamnál; 
de az isten másként akará.“

A’ rabló hevesen szőkék fel a’ szalmáról, és egybeszoritott öklökkel ál
lott társa előtt.

, Egy estve — folytató tompa hangon — a’ gróf parancsa következtében 
erdőit vizsgálván meg, szokottnál későbben jövék lakomba.... Mari nem 
siete elémbe. és én aggódni kezdék jóléte miatt. — Mit gondolsz, Bernát, mit 
láték a’ szobába léptemkor?'4

Görcsösen szoritá magáéba társának kezét, és hangja suttogássá lön.
,.Nöm haldokolt... szomszédink állottak ágya körül----A’ szép hölgy

ingerlé uram fiát, és . . .  é s . . .  kevés perez múlva holttestet ölelék.“
A’ nevetés, melly a’ szókat követé, Daemont is felrázá álmaiból . . .  hi- 

zelgve simult urához, de ez most nem tekinte reá, hanem újra társához fordult:
„Midőn az apának panasziám fia gaz tettét; midőn keservem talán pár 

tiszteletlen szóra fakadt . tudod mi lön az elégtétel ? .. derest húztak az 
udvarra, és megbotoztatám .. azután elíizének .. A’ többit tudod . . .  elmon- 
dám, miként a’ gróf idősb fiát golyóm végezék i... hogy halálra itélletém, 
megszökém börtönömből, ’s veled találkozám.......“

,Fájdalom! ezt mind tudom, — szóla Bernát — mióta végszükségemben 
szövetséget köték veled, hibából a’ legundokabb bűnökig sülyedém.4

,,Ez vala rendeltetésed. . .  Híjába küzdesz a’ sors ellen; mi az emberi 
erő a’ körülmények mindenható szövevényök ellenében ? .. A* végzet ugv 
akará, hogy mi gazok legyünk.“

,Ne adta volna isten keblembe az átkozott nyereségvágyat, vagy ne lé
teznének azon csábitó örvények, mik magokhoz ragadának, most nem kellene
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vesztőhelytől rettegnem----Átkozottak legyetek, örökre csalfa számok, lé
tem gyilkosai... átkozott!. . .  de szólj tervedről-4

„Nőm halálos ágyán Croy grófot nevczé csábítójának, — folylatá nyu
godtan Lipót. — Az öregnek két fia vo lt... én az idősbet, az ártatlant, ölém 
meg; később tudám meg, miként azon estve Arthurt látták házamból ki
lépni.“

,Es hol van ö most?4
„Ugyanazon Croy gróf ez, ki titkodat tudja.44
,Ki Dénest meggyalázhatja.. .4
„Igen, ö él, de . . ,44
,Haljon m eg ...!4 végezé Bernát ünnepélyesen.
„Emberem vagy! — kiálta társa. — Haljon meg a’ nyomoru, és aztán el 

innen örökre!“
,De miként, és hol találhatjuk?4
„Hallgass csak reám! .. .  Holnap reggel atyjához rándul ki a’ szomszéd 

helységbe; és estve visszatérend
,Mint függ ez össze boszúnkkal?4
„Ártatlan lélek! te még nem értél meg az akasztófára!... feledéd, hogy 

az ut néhány száz lépésre fekszik előttünk, hogy a’ gróf egyedül utaz, és 
hogy neki általunk kell elvesznie?44

,Igen .. de ez utonállás!4
,,Mit törődik czímmel a’ boszú ?... ’s aztán az igazságnak számunkra úgyis 

csak vesztőhelye van .. Reáállasz-e?44
,Dénest elárulhatná, — suttogá Bernát— és én esküvém megóvni ez ifjút 

minden rosztól. . . .  Elhagyjuk-e Lipót ezen tett után azonnal honunkat?4
,,A’ gróf utazni készül, ’s atyjától hihetöen tetemes pénzöszveget ho- 

zand. .. ezzel túlléphetünk a’ határon 44
,Istenem! mit tegyek?4
„Válassz kötél, vagy éhenhalás között.“
,Tiéd vagyok, bajtárs! — kiáltá Bernát, ’s határozottan lépett elő. — Ez 

legyen végsője bűneimnek, és a’ tieidnek is.4
„Itt, kezem re á ! .. .  Úgyis kezdem érzeni, hogy az isten nem rablónak 

teremtett, hogy gazzá csak emberek tevének. Meguntam örökös háborúban 
élni az igazsággal, ’s azért ez leend utolsó bűnöm___Jó é jt! . .“

Kevés perez múlva a’ férfiak mély álomba merültek.

(Vége következik.)
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Nem bírom én a’ bennem vélt erőt ;
Látnék bár dicsfüzért síroszlopának 
Kövén könyüim mégis hullanának;
A’ holttest állna csak szemeim előtt. —

,Fenn, a’ magasban, ott keressem öt!‘ —
Mondád nekem, kesergő, bús anyának. . . .
Szent ihleted szó l t : az örök hazának 
Fényébe jutva látok üdvinezöt.

Két angyal ott felém karját kitárja;
De kettő itt is megfog ’s visszavon — 
így tépi szüm a’ bú és küzdelem!

Ám folyjanak könyüim ; a’ köny árja 
Enyhít csupán nehéz fájdalmamon,
Köny nélkül százszor égetőbb sebem

Gróf N*—F* Julia *).

1 )  C s á s z á r  e g y  s o n e t t j é r e ,  r a e l l y  a z  , , A t h e n a e u m “  1 8 1 3 - d .  s e p t e m b e r i  f ü z e t é v e l  k ö z ö l t e t e t t
S z e r l i

2 )  Ü d v ö z ö l j ü k  a ’ f ő r a n g ú  m a g y a r  h ö l g y e t  e ‘ s z é p  é s  é r z é s t c l i  s o r a i b a n ,  m e l l y e k  m i n d e g y i k e  a z

a n y a i  s z ív  m é l t ó  b á n a t á t ó l  é b r e s z t e t t  o l l y  d ú s  k ö l t é s i  t e h e t s é g e t  t a n ú s í t .  R e m é l j ü k ,  h o g y  ő r -  

v e n d e t e s b  v i s z o n y o k  k ö z t  e ’ d i c s ő  p á l y á n  t ö b b s z ö r  t a l á l k o z a n d v á n  ő m é l t ó s á g á v a l ,  j e l e s  k ö z l e 

m é n y e i t  i g é n y t e l e n  l a p j a i n k  f ö d i s z e ü l  f o g j u k  s o r o l h a t n i .  S z e r k .

K Ö L T E M É N Y E K .
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K O R T E S  K E D É S .

Van sugogó, faluzás, van vokshajtósdi vadászâ ,. -V- v 
Van henye kóbor elég, van sereg ingyenivó.

Köznemes, és föur, tiszt, nem tiszt lettek egyenlők,o
Egy kulacsot szívnak bocsltoros és kapatos. o

Vajmi különcz látvány! milly csókolkozva komázzák — 
Egymást pőre gatyás, és finom úri zekés.

Van lélekvásár puskákon, czifra gubákon,
Dolmányon, kalapon, húszason, itcze boron.

Lakzi hegyen völgyön, dobzódás, torkig ivással,
És mi ezekkel jár, féktelen, undor ajak.

Működik ármány, és csábítás, ’s asszonyi furfáng,
Zengnek macskazenék, ’s utczai gúnydaliczák. —

lm a’ készület a’ megye és országnak ügyéhez !
Mind ez csak mutató ; a’ java hátra vagyon 

A’ nagy so' snap elért; terelik csapatokba szorítva
Szájas pártvezetök a’ feluszult sereget. -  -

Mint török a’ várat, megszállják a’ megye házát 
’S áll az igazságnak temploma ostrom alatt.

Nincs már sarkain egy ajtó, nincs ablak ütetlen,
Pad , szék összerogyott, nincs sehol asztal egész.

Majd a’ kétes ügyet fegyver választja e l : izgat 
A’ híres ólmos bot, bicskia, pisztoly, ököl,

És van fojtogatás, szúrás, agyföbe legyintés^
És van szörnyű halál: Semmi! de nincsen adó.

Itt az újított szék, jó isten tudja, miféle,
Semmi! kerül majd más harmadik évre megint.

Van követ országos, de nem ollyan szellemű ’s elvű,
Mint utasításunk: Semmi! de visszajöhet.

Megtörtént, megesett a’ dínom dánom ugyancsak
’S a’ szánom bánom nyomban utána siet; _

Elfolyt a’ sok bor, ’s nem győztél rajta, bukott párt!
És te, ki győztél is, nem vagy-e torkig adós?

Elvet okokkal kell, és nem boritatva tenyésztni,
A’ megvesztegetés mételye sírba viend.

Légy haladó, maradó, mindegy, de vagy átka hazádnak, 
Hogyha, mi illeti őt, hivtelen elzsebeled.

Erszényid kötvék, ha csekély segedelmed igényli 
Bár mi közintézet, gazda-müveggyesüle^,

A’ honi vállalatok, tudomány, művészet epedve 
Nyujtnak utánad kart, és te epedni hagyod.

Nincsen ezekre forint nálad, te ki ezreket elszórsz 
És erkölc telenitsz általa néptömeget.

Kgy megye keblében százezret gyűjteni dözsre
Mivala? ’s közjóért?!— fennakadt erre szavaim 

Hogy legyen illy magyaron foganós áldásod, ur isten,
A’ ki igy elfajzott, ’s illy utón űzi jogát!

Cauczor.
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SZOMJAS EMBER TŰNŐDÉSE.

Ejnye, mi az isten nyila !
Üres már a’ láda fia?
Üres ám —
Jaj pedig be ihatnáin!

Száraz kút a’ gégém csapja,
Süli a’ szomjúság napja;
Még meggyűl,
Ha rá boreső nem hull

Hm! biz a’ nem tréfa volna,
A’ felhőből hogyha folyna 
Koresö. . . .
Vo l na !  itt a’ bökkenő.

Vol t  a’ szőlőben határom,
De eladtam tavaly nyáron,
’S az ára 
Garatomon lejára.

A’ korcsmából meg már régen 
Kikopott az emberségem.
„Addsza — ne!“
Illyen szépen főznek le

. . Valami jutott eszembe !
Zálogul majd azt teszem be —
Előre,
Hitvesem fejkötője!

Jaj, de hisz már sirba zártam 
Szerelmetes hitestál sam;
’S ott véle 
Nyúgoszik fejkötője

Oh, miért is emlékezem 
Hala'lodra, én kedvesem ?
Köny gördül 
Azonnal két szemembül

Hát ha könyeimnek árja,
Uram bocsá, borrá válna:
Akkor még —
Hejh, akkor többet sírnék !

Pető/I.
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FANI SZKA SÍRJÁN.

Előttem  állsz, szemem miként ha látna,
Emlékeden szivem fáj ’s feldobog, —

Ki gondolá ? hogy a’ tavasz virága 
Koia sírodnak hantján nyílni fog?

Alig volt még feledve gyerm ekéved!
Alig derült fel élted hajnala!

Mért, oh miért kellett távozni néked ?
Hisz léted ifjú, pályád szép vala:

A’ kék egen kis fellegek száladnak,
Szelíd a’ lég, himes-zöld a’ mező,—

Oh, mint örülne ö az ifjú napnak !
A’ rétvirágra mint mosolygna ö !

De zárva a’ szem , elhunyt bájsugára 
’S a’ kedves ajk, örökre néma az, —

A’ föld alatt nincs egy virág számára,
A’ sirfenéken nincsen uj tavasz!

’S itt állok én fölötte mély lakodnak,
Körűlem semmi nesz nincs, semmi hang,

Csak a’ falombok lágyan felsusognak,
Csak messziről hallatszik egy harang,—

A’ mull felszárnyal újra emlékembe,
Mutatva halvány arczaid havát, —

Egy égve fájó köny tőiül szemembe 
És telkemet komor bú rezgi á t ! ,

Oh, mondd, mi volt a’ fejthetetlen vonzó,
Mi engem hozzád olly hévvel csatolt?

Több mint barátság, az nem illyen forró,
’S keblem szerelme; ez már másé volt.

De lenne osztható a’ szív érzelme,
Vagy egy helyett lett volna két szivem :

Tiéd leendett egynek hő szerelme —
Miként most gyászol mélyen és híven

’S ha van vigasztalás az illy keservnek, 
Megnyugtatásul bennem e’ hit él :

Ez volt talán jobb része életednek,
Boldog valál, ’s keveset szenvedél 

Ki zöldül a’ sir, melly porod takarja 
A’ gyors idő hozand uj éveket,

Felszárad a’ köny, múl a’ szív sohajja,
De megmarad. a' hű emlékezet.

Bérciy Károly.
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F E ' D D Ö K É K .

A’ L E G I D Ö S B  NÉP.

,Mellyik a’ föld első ’s legidősebb nemzete?4 addig 
Kémlé Rúricsukoff, míg kisütötte: , O r o s z ! ‘

K a i n  illy nyomdok után indulva O r o s z  va la ; ’s Ab e l  —
A’ kinek égbe kiált vére, m a — L e n g y e l ,  úgy é ?  —

EGY TÁNCZOLÓ HÖLGYHEZ

Rajta! keringj, szökdelj; kaiikáztasd kurta zubonykád,
Hadd bámulja kecsed némberi ’s férfi-világ;

Hogyha szemérmes az ifjú: pirítsd m eg ; ha lepke, tüzeld föl — 
É^zt ’s sziveket l á b b a l  könnyű legyőzni neked!

MÁJUS 1 —je 1 8 4 4 .

Készek a’ fagylaldák! bennök pár lányka ’s legényke 
Őszi köpenyben ül, és nyalja a’ jéghideget;

A’ józan figyelő, ki tanulta: mi kincs az egészség,
A’ csupa látásnál fogvaczogásra hüled

’S véli: ma egy tízest fagylaltért könnyű kivetni,
Holnap a’ városnak gondja lesz a’ —  tem etés!

Szenvey,

S Z A T H M Á R  ÉS  VIDÉKE.

OROSZHEGYITÖL.

Hazánk keleti részén, a’ testvérhon tövében, hol magos bérezek, bükkös erdők sík 
rónává lapulnak, siető patakok és lassú folyók gyepes partjai körül helyezve, terül el 
egy gyönyörű kis tartomány, melly andalító változalképekben kínálkozik a’ vándor
nak, ’s vendégszeretöleg fogad keblébe honfit és idegent. E’ föld egy hajdan neve
zetes erősség környéke; ma az ősapak idejéből áthozott néven, Szathmár  vár
megye.  Benne számos város 's falu, anyagi jólétre arányban áll az ország többjei
hez; mellyek közül maga a' főváros sajátias jellemében tündöklik sok felett; mint 
szabad és szellemben ’s erőben romlatlan népü hely.

Őseink hódoltatólag áradván el Europa kies virányain, mindjárt az ungparti te
lepről — ,munkáson4 küszködvén , elsajátiták a’ ,már ama rosz*-i földet, honnan a’ 
,zothmúri4 lakosokat zaklatták; ’s midőn ,Zabolch4 a’ szomszédságba szállott, már 
akkor ,Zakmár‘magyarokat uralt; —mit tanúsít a’ történetes ennek nyomán Szirmay 
is igen jeles munkájában érint. Talán nem volna érdektelen viszontagságai történetét
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megírni; de ezt másutt teendőnek vélem. Derült ’s borult fölötte is a’ k o r , mint 
fajunk évezredi viadalmin át országokkal tör tént; ’s az idő sokszor elhomályositá 
fényét; de a’ viharok daczára napjainkban jobban diszlik mint valaha, ’s bár a’ népek 
zagyvalékból neki is ]ó adag jutott, eredeti jelleméből soha sem vetközé le ; sőt a’ 
,Keyzla‘ király által gyarmatosított németek is, kikről az éjnyugoti rész ,Némethiének 
neveztetik, magyarokká olvadtak át, és a’ tös-gyökeresekkel testvérileg hordozták a’ 
lét igáját hosszas századok során. Népének más vegyrészét teszi az oláh, a’ tulajdon
képi románfaj; nyelvére ’s jellemére egy az avasországiakkal. Harmadik ’s ki
sebb rész az Orosz (rusznyák^, melly a’ szomszéd beregiektől származott át, 
’s a’ mármarosiakkal rokonságban áll. Tót nincs. Az aegyptusi vándorokról 
alant szólok. Zsidó csak legújabb időben férkezett be néhány. Tehát a’ főrész, — sőt 
bátran mondhatom, az egész város — t i s z t á n  m a g y a r ;  mert ismerek az említet
tekből települteket, kik, feledve apáik nyelvét, ajak- 's érzelemre azonosultak a’ nagy 
eb mmel; ’s nem találhatni embert, ki nem értené nyelvünket. — Vallásra nézve leg- 
terjedtebb az úgynevezett , magyar4; közbeszédben t. i. magyarok nevezete alatt ki
zárólag a’ kálvinisták érte tnek; azután a’ pápisták, —  melly kettő kissé túlbuzgó 
egymás iránti követelésiben; kevesebb az oláh, — legkevesebb az orosz; mindkettő, 
egyesült görög. A’ főfelekezetek rendezett tanodákkal bírnak, azonkívül Lyceum is 
v an ; következéskép a’ fiuneveles jó lábon á l l ; a’ Ieányi nem egészen, mert ez rövid 
idő előtt egy szerencsétlen eszme által zavartatott; —  vannak mégis himvarrási tan
helyek, leányiskolák. —  Van e’ városnak egy örök dicsre méltó nemtöje , ki által 
egypár évtized óta fokonként lépdel a’ virágzás magas pontja fö lé; de az érdem né
mileg már önmaga is jutalom, azért nem halmozok sok dicséretet a’ szerény püspökre.

£  város lapályban fekszik, messziről hegyekkel körítve, csak nyugati része te
kint szabadon a' nyírség apró dombjaira ; tövében foly lázongó árjaival a’ Szamos, 
melly Erdélyből kettős ággal eredvén, miután Erdöszáda alatt a’ kékes, lapos, ezek 
által a’ bányai patakokkal, később Szinyérrel, eddig, —  innét még néhány mocsárral 
egyesül, félnapi menet után, maga elég szőke lévén, a' szőke Tiszába ömlik. Ez azon 
megénekelt kecsegdüs Szamos, melly, azonkül, hogy partjai népét gyakran megfü- 
röszti, járása téréit bő termékenyítő táppal látja el. Szathmár alatt erős fahiddal 
öveztetik, mellyen alól ’s felöl több malmot forgat. Halakban termékeny v o l t ; ma in
kább az általa mederváltoztatás által készített holt Szamosok, mellyek számosak, 
ápolják a’ legszebb harcsákat, potykákat, csukákat, mellyekkel társaságban élnek, a’ 
czigánka (élesérdü taréjú) kárász (kerekded testű), és gyérfészkü csíkok, meg több 
vizi apróság. — Kanyárgásán gyöngyörü lankákat (rumunyestye lunka) vagyis gyümölcs
veteményes kerteket mos,— azaz, a’ határban környelvén. Zugai szerént Szegnek is ne
vezett berkeket, mint rlatorszeg, csernátszeg, borszeg, — pirosberek, szárazberek, s a’t. 
megannyi áldásos virányit képezi a’ természeti különfaju növényezetnek. Vannak meg 
e’ városnak a' szamosi balparton — maga jobb parton fekszik — gazdag majorjai, 
gyönyörű, mulatókertekkel váltogatva; a’ folyó, mellynek porondján bivalok is tunyál- 
kodnak, déli részen esvén, mindjárt innen tágas legelők kövér nyájakkal, csordákkal, 
ménesekkel tarkázva, zöldéinek; ellenirányban mérföldig nyúló szántóföldekkel. Ég
hajlata kellemes, legtürhetőbb időszaki változásokkal — csak egyedül sáros földe unal
m as-neveze tes .  Nevezetes különben hajdan ’s jelenben körvidéke : mindjárt keleten 
aranytermö Asszonypataka; éjszak felé a’ dúlt szinyéri rom; közelebb alanypalotás 
Meggyes, régi hires várával, melly mai nap rozzant düledék; majd az eténygombási 
rengeteg; éjszaknyugaton a' batiz-vasvári tatárhalom; túl a’ hires neves peleskei nó
táriusnak —  habár csak költött —  öshona ; azután az ecsedi láp vadrejtő kákás ná- 
dasival, és a’ Báthoryak megvíhatlan fészkével, mellyben egykor dühös ostrom idején 
menyegző tartatott ;  a’ kasodi —  gyülvészi hires tanyák; meg Nagy Károly, az em
lékezetes szellem-bunkcs viadalmak színhelye; vissza délnek az Érmellék, Erdőd; és a'
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bérczekké magasuló Biikkallya. Az egészet öntözik a' mondottakon k ív ü l : Túr, Ho- 
morod, Kraszna folyók, meg több kerek és hosszú tavak, mellyek mellékin sűrű füze
sek, és ritka bokrocsú ligetek kínálkoznak enyhül és használatul. Hogy átalánosság- 
ban szóljak: mit a’ magyarok istene áldásul akart nyújtani, mi a' lét szükségire el- 
kerülhetlen, mindennel bir e’ vidék. Az ásványországból: érczek, gyógyvizek, savak. 
A’növényiböl: erdők, gyümölcsösök, réteké gabona sok nemei és májé, — mi itt maga 
a’ termény, nem kenyere —  hires dohány ’s~a’ t. Az állatiból, ép testű ’s lelkű em
berek hasznára: nyeritö paripák, virgoncz tulkok , röfögő sörtések, ’s a’ háziak ne
meiből; —  valamint bujdoklók, és vadaknak értettek serege. Szárnyasok: libák, ru -  
czak, pulykák, tyúkok, mind vad, mind szelídek; nem különben nélkülözhető, de 
fényűzésre tenyésztett: búgók, gagyogok, hangicsalók; és a’ lég szabadabb lakói: 
fellengző sasok ól le a’ magányok fülmiléjeig. E ' táj a’ legszebbek egyike, mellyre 
bájosan hangoznak a' történetből e' szavak:

Átjőve már a’ sereg dús Erdély csábos öléből,
Léptenként tombolva szeszélyes örömben, a’ tájra;
’S a’ deli hét fő vizsga csoportja előre lovaglott.
Ékes volt a’ vidék, szebb nem volt Ázsia földén,
’S kellemiröl az apák enyelegvén értekezének.
Eggyikük elmondá a’ zöldrét, ’s illata báját,
Másik a’ csörgedező patakok higamának örüle,
Harmadik is szólott, és más, kiki kedve telében —

Mivel pedig a' városból áradénak el, — térjünk ismét vissza jellemrajzához. Az 
ó-várból mai nap egyetlen maradék a’ püspöki kertben néhány öl magasságú halom 
porhanyuló kötömegben, ,DoboIó‘ nevezettel, tetején mulatóhely, kebelében penészes 
boltozattal, melly a ’ romlott lég miatt megközelithetlen. A’ volt várkeritésnek marad
ványa azon árok, melly a’buzavásártój, im e’kert a la t ta '  Szamosba nyúlik. A’ mostani 
egy része ,Újváros* nevet visel. Az egésznek téré jó  nagy; kettős leven ,N é m e t i é 
től ,Kisága‘ nevű árokkal —  melly szinte benn , fűlencsés4 tavat képez — választatik 
e l ;  melly nem más, mint az ó-Szamos részint elszikkadt medre, országos diszü nö- 
kolostorral ékítve , mellytöl szűk gödrök közt, talán , mint csatorna vonul tova. A’ 
lakók száma húszezerhez közelit,  kik szennytelen becsületü, legőszintébb képviselői 
nemzetiségünknek; testalkatra szerencsések, kitűnők némbereikben, hol pór és úriak 
közt bájló szépségek nem kivételként fejledeznek. Szinte kedvező tétben a’ lelki tu
lajdonokra ; derült elmékben, mire elég bizonyság irodalmunk szép koszorúja, melly 
sok tényezőt részint e'  helyből, részint mellőle számlál; ’s ha nem nevezem is m e g : ki 
ne tudná a’ politikai, szin- és életköltészeti pályán működők eredetét?  Vagy csak a’ 
közelében fekvő Csekét, mellyet egy dicső hamvadó örökít, fe ledhetn i-e?— Benn az 
értelmiség korszerű gyarapodása; — innét külcsín-, ’s a' művelődésből származó Ízle
tes építkezés: szalma viskók helyén emeletes (contignatios), kétemeletes házak; ércz- 
fedeles tornyú templomok , mellyek valamennyi pesti illynemü épitvénynyel mérkőz
hetnek. Első itt a’ székes egyház, H ám  János örökemléke, pazarfényü belszerkezet- 
t e l ; a’ tág piacztéren először is ez ötlik szemünkbe oszlopzatos és szobrokkal ékített 
homlok-, kúpos födél-’s rostélytornáczos karcsú tornyaival; belépünk: a’ halkan ren- 
gedezö orgona felrezzenti idegeinket; a’ boltozat zománcza, az oltári ékes festvények, 
a’ drága csillogványok szemeinken eláradnak; a' papok áhítata, a ’ hívek isteni zsá
molyhoz szállongó éneke lelkünket emeli; jámbor lényünk mennyei élven ingadozva, 
enged szentebb sugallatoknak; ’s habár idegen eszmékkel körüljártunk a’ márvány
kövezeten, lehetlen el nem andalodnunk az érzettek emlékére. —  Más oldalon az újí
tott városház, vele szemközt a’ meglepő alakú Vécsey-kastély, bálul a’ káptalan, ’s 
derék növeudékpap-intézet, mögötte több jeles épület ,  és másutt is elszórva , mikint 
virágok a’ füvek ezredében támadó rokonaikkal. így írom, mert lehetlen nem örülni 
az országsz ríe terjedező csudaszép változmánynak. A' piaczok ugyan kövezetlenek,
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de tágasok; a' főt mindeddig diszteleniték az azon álló bütykük ,kisboltok', mellyek 
lerombolása már rég megkezdetett; illyeket láttam még N. Bányán, de mellyek már 
tizenhárom év előtt lerontattak. Vagy két utcza költségesen hordott kővel rakat ik ; a ’ 
többin jobbára deszka-pallók szolgálnak járdákul; ’s e’ megszokott rósz mellett a’ jó 
mégsem áll háttérben; mindenben olcsóság van, — csak a’ bűn drága. — Vannak 
jótékony intézetek, miilyen a’ püspöki, 35 gyermekre. Az ,irgalmasok kolostora1, 
, város-kórház4. —  Az egészségre nagy gond fordittátik, azért bénákat ’s több efféle 
nyomorékokat láthatni itt nagy ritkaság.

Szathmár az ipar tekintetében szinte halad; vásárai számos kereskedőt, ’s kö- 
zöttök örményeket is, gazdagitanak. Látogatják Szathmárt ,sáfrányosok4, kikre ugyan, 
gyolcsostótok lévén, e’ szó nem illik. A’mesterségek: u. m timár-varga,csizmadia, szabó, 
takács nagyban j más mesterek és iparüzök a’ hazánkbani kelendőség szerint arány
ban vannak ; különös megjegyzést érdemel a’ guba, mellynek Debreczenben, Miskol- 
czon, és itt igazi gyárhelye van ; amott fekete fürtös, Miskolczon szürkébb, itt úgy
szólván egészen fehéreket készítenek. Azonban meg kell különböztetni a’ gubát a’ 
szűrtől (csurapé) annak viselése Eger és Kolosvár körül megszakad; ez néhol tótok
nál, oláhoknál, sőt székelyeknél is ,kankó4 néven divatozik. Szokott öltözék még itt 
a’ ,puszii4 (,lajbi4, —  egy sem magyar) vagyis mellény ónpitykézett kék és vörös 
posztóból, ez utóbbi az oláhfecsórok kedvencz ruhája,; továbbá az ,ujjas4 (,rekli4| ,  
nadrág a’ köznépnél ritkább; ezt nyárban csinos lobogós-rojtos patyolat pótolja. De 
a ’ téli öltözetekben főszerepet játszanak a’ bekecsek, gucsmák, keveseknél a’ bundák 
— háton fityegő kormos bárányburkokkal. Kalap a’ legközönségesb fejtyü, három 
alakban, széleskerek karimáju, féltetejü (kupeczes), és kürtös a’ felsőbb osztályban, 
mellyek itteni mesterektől származnak. — A’ nők öltözeti kellékei közvetlen a ke
reskedésből jőuek; de a’ mindennapiakra magok közt jó házi vászon készül. —  Mi a’ 
viseletét illeti: bizonyos je lekről,  szójárásról még idegenben is megismerhetni a’ 
szathmárit. A’ férfi tiszta, a’ nő keresett, de mégsem piperköcz a’ kellemeskedésbea. 
Öltözködéseikben mindig az időszakhoz alkalmazkodnak; nyárban egész könnyedén 
ingben ’s lábravalóban járnak; télen sem aggatnak fölösleg ködmönöket magokra; dicsé
retesen eltérve némellyek szokásitól, kik, például: Hevesben,azon tulságba esnek, hogy 
forró kánikulában virágos ugyaD, de tömött bundákban járnak, ta lá n —  hevesekül —  
magokkal árnyékot akarnak czipelni? ! A’ bensők, ha szegényebbek is, soha sem nél
külözik a’ csizmát, a’ külsők pedig nyáron mezítláb, télen át pedig bocskorban, esz
tendőket kihúznak.

Az alosztály leányai ügyesen fonott, ’s hosszan lecsüngő, szalaggal díszített 
hajat viselnek, mi tagjaik gömbölyeg, ’s inkább nyúlánk, mint köpczös alkatához igen 
illékeny;a’ középosztály kissé íinnyáskodó, de rendszerető;hajadonai kontyozott fejjel, 
az asszonyok fehér- és feketecsipkés fejkötövel járnak; a’ czipö pedig, £zen fényüzési 
áru, nem emelkedett még annyira, hogy a’ topán, vagy csizma hasznosabb forgandó- 
ságát egészen gátolná, mikép az másutt károsan történik. FülleDgöket és kalárisokat, 
mint kedves ékítményeket viselnek; az oláhfáták innen be Erdély felé kezdik az át
lyukasztott pénzeket nyakokba aggatni, közbevegyitett csigákkal, néha büerejü (!) 
füvekkel. —  A’ főosztály számára, bár messze, Pestről hozatnak a’ divatkellemék; ’s 
ezekkel lopózkodnak be némelly. bohóságok; mert hiszen mi különös van abban, ha 
földes asszonyságnak távol fővárosokból is megküldik a’ néhány száz forintos árjegy
zéket? A’ viselettel járó szokásokat illetőleg; ezek megegyeznek a’ kisvárosiakkal; 
alább majd néhányat érintek.------

A’ társalkodási viszonyok még nem igen fejlettek ; a’ főbbek ugyanis némi fe
szes látogatásokban találnak csekély mulatkozást; ’s hogy illyenkor az uracsok imá- 
dottaikat kerekes guzsalynál lepik meg, ez nem valami furcsa. A’ nők kedélyes kö
reikben, ’s regény-olvasással űzik el gondjaikat; a’ férfiak pedig időtöltést keresnek
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a’ csak tengő ’s igen jelentékenyleien szerkezetű casinóban, ’s az úgynevezett kávé
házakban. Mulatság kevés, legfeljebb ha néha vándorszínészek lépnek föl, vagy úgy
nevezett: „nobejbálok4 és egyszermásszor alkalmi vendégségek adatnak. Nem igy a’ 
középosztályban, hol különféle módon, gyakran túl sem hatva a’ házi csendes kör 
örömein, nyilatkozik a’ valódi kedvtöltés; a’ polgárokhoz csatlakozik a’ tanuló ifjú
ság, melly kebelében mindég számlál müveit, vidorkedélyü egyéneket, kik szellemi 
erővel is befolyván, társaikat őrzik a’ féktelen kicsapongásoktól; — ’s hogy néha tán 
zajosabban vigadnak, ez nem olly nagy ártalom még, hisz a’ fiatalkor sajátja, húlalán 
napokat élni. Továbbá vannak örömünnepek, p. o. lakodalom, házi mulatság ’s a' t., 
hol fesztelen lehet az élet bajait száműzni. A’ fiatalság közt megfordulnak it t-ott az 
ujságlapok, jelesb Íróink munkái: a z ,A u ro rá k 4; továbbá a’ Kisfaludyak, és Vörös
marty munkái igen ismeretesek; figyelem fordittatik a’ legújabb munkákra is. Nyitvák 
még számukra a’ közmulatóhelyek is, mellyek közt elsörendüek: a’ ,Laza‘-  és ,Peli
kánokért ,  hol hirintó, csónak és teke, meg illatos árnyak kínálkoznak. Maga a’ Sza
mos nyáron fürdésre, télen csúszkálásra fordittatik; itt csakugyan valósul a’ közmon
dás , miszerint: természete a’ magyarnak sírva vigadni, és vigadva sírn i! midőn a’ 
jégen , fejbe törösdi4, a’ hőségben ,vízbe fulósdi4 bájos foglalkozások vannak napi
renden^ hány szülő siratja magzatát! hány fiú szerette pályatársát! 4̂ ’ kézműves a’ 
,jiajnalhasadás4 felé társpoharat ü r j t ,  vagy néha tánczra buzdulva, fordulnak egyet 
kettőt; ha kinek kedvese van, ,édeleg4 egy pár ó rát;  — és ig y ,  mint ők mondják : 
,aus is mit der mulatság !4

A’ szántóvetök itt nagyszámmal vannak, ők egyszersmind fuvarozók, kik 
abroncsot Debreczenbe, Y ,é le te t4 Nagybányára, vagy kereskedőket különféle vásár
helyekre szállítanak; — némi korcsmái czivódások-, vagy otthoni pántolódásokon kívül 
másra ritkán gondolnak. Rendkívüli alkalmakkor ferblizés- és filkozással, ’s a’ t. töl
tik idejöket. Ezt azért jegyzem meg: mert a’ népélet minden tájon másmás sajátsá
gokkal bir, — Van mégis egy különös időtöltés, mit itt közösen szeret gazdag, és 
szegény, 's ez ünnepeken a’ zöld helyekre kicsődülés, hol ősi szokás szerint az isten 
adományait élvezni szabad, csak azon kis óvás hagyatván a’ magyartalan önzésnek: 
hogy ,kárt tenni tilos4. — Ha egy nyári ünnep délestén áthintázunk az itteni nagy- 
hidon, a’ Pálfalva felé kanyargó, füzekkel árnyazott töltésen vig gyülekezet já r  alá 's 
fe l ; a’ Szamosnak völgyes partjain deákocskák lapdáznak, a’ zöld fák lombjai közt 
leánykák ajkairól vig dal rezgedez , hol egész sereg üli örömét; hátrább a’ síkság 
isztinaiból juhászfuvolya hangzik; ’s ha szemügyre vesszük a’ közel temetőnek gyász
füzekkel köritett sírjain átsugárzó kápolna ékes alakját, egy tájkép áll előttünk, melly 
idilszerü élvekre csal kicsinyeket ’s nagyokat. — Szép látvány e’ város, midőn távol
ról a’ délibáb ölében ringadoz, hol fényes tornyok ragyognak élénkbe. Ékes belül 
egyszerűségében, ’s népének jelleme eredeti vonzalommal bir :  vendégszerető, nyílt
szívű, munkás és erkölcsös.

Van még egy tünemény e ’ városban, közös a’ vidék falvaival; ezek a' város 
végén kunyhókban fészkelő czigányok, kik mindennap bekalandozzák a’ királyi várost; 
a’ férfiak kovácsmüveiket árulgalva, a’ nők szorgalmasan jósolgatva, a’ gyermekek 
pedig jókor betanult undoru rókatánczot járva. Ezek mellett néha beférköznek a’ ván
dor oláh-czigányok , a’ csempészet külön nemeit gyakorlók. Az elöbbeniek egy sza
kasza a’ hangászatban meglehetős jártassággal b ir ,  ’s jól rendezett bandákban, kedély 
és jókedv izgatóiként táboroz körül. Némellyek háztulajdonosok, 's gyermekeiket a’ 
nemzeti iskolába jártatják.

Még egy fődolog nem kerülhető el figyelmem, ’s ez a’ nyelv, melly minden 
tájbeszéd (dialectus) legtisztábbika , 's ment a’ közbeszórt oláhok zagyvalékitól, kik
ről azt kell megjegyeznem, hogy gyanúsítások daczára rokonszenvüek nemzetünk 
iránt, ’s nyelvünket jól megtanulják. Nevezetes itt az ú ü használata, mint: lú — ló,
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kj5— kő, búr — bőr, tizlül, száztul — tíztől, száztól helyett ’s a’ t., és némelly szójárás, 
mit használok is. A1 miskolczi bögre itt csupornak neveztetik, a’ rocska vidernek, a’ 
csibe csirkének, a’ tik tyúknak, —• — nem hallhatni illyes szóbeszédet: ,nem adi, in
kább sárba tapodi‘, mint a1 kihiresztelt elsőknél. Ezen sajátságok olly érdekkel bírnak, 
hogy szinte szívesen hallgat az ember különvidéki beszélgetőket; és ez az utazás 
gyönyöreinek egyike.*)

I R O D A L M I  L E VE L E K .

ív.

D r á m á n k r ó l  szóljak? Nem tagadhatni,  hogy irodalmunk ez ága egy uj időszak 
küszöbén áll, melly hatásra és taitamosságra fontossá leend, ha nem fog is a ’ színköl- -* 
tészet magasaira felvergődni. Ez úttól Kisfaludy Károly halálával rögtön eltávoztunk, 
és vele nem egyedül ,,Csák Máté'4 maradt töredékül ránk, e’ roppant torsója a’ histó
riai tragoediának, hanem magának az ez utón megindult nemzeti komoly drámának ha
ladása is fenakadt egy időre — 's ki tudhatja, mennyi időre! Bekövetkezett 1 8 3 0 .  a’ 
franczía forradalom, mellynek erkölcsi halása alatt boldogult a’ franczia drámának las
sanként készült forradalma is. Nálunk, mint másutt is, szinte amannak tanai által kisérve, 
sőt azoknak pajzsa alatt, tévé a’ franczia romanticismus elfoglalásait, meghódítva legtöbb 
íróinkat,‘s köztök egy olly magas szellemet is, mint a’ Bujdosók Írója,’s egy olly józan 
criticai főt, minta’ Kritikai Lapok egykori kiadója. Ez irány által tragoediánk a’ tragoedia 
torzkepévé l e t t ; ’s ez egész időkör, melly Vérnászszal ’s a’ budai játékszín megnyí
lásával kezdődött, Marót bánnal haladt, ’s Jósikával ’s a’ Kuthy darabjaival a’ nemzeti 
színház padolatán, tetőzött, á’ komoly nemben nem szült semmit, mi bármelly kitűnő
ségek 's minden lelkesség mellett i s , a’ színen ’s a’ magasb követelésü critiea előtt 
megálland. Szerencsénkre vége felé közelit e’ kor, vagy már el is érte azt; hamarább, 
mint másutt, mint különösen a’ spanyoloknál : mi nemzeti szellemünknek csak becsü
letére válik. ’S S z i g l i g e t i  Edvárdnak jutott a’ szerencse, e’ kedvező fordulatot, 
mellyet az ismét saját lábára vergődött vígjáték készített e lő , siettetni, vagy épen 
megalapítani.

Szigligeti munkálkodásaiban két külön korszakot vehetünk észre. Tiz éve, hogy 
ő a’ drámai pályán rendkívüli cselekvőséggel forog, ’s egy serege komoly és vig, tör
téneti és regényes színmüveinek űzte egymást színpadainkon, megbukva talán csak egy, 
néhányszor tetszve a’ többi, ’s túlélve magát már eddig is a’ legtöbb. Helyzetek fel
találásában kifogyhatatlan, elrendelésben ügyes, dialógjával legalább nem untató: bi
zonyos lehetett többnyire némi sikerről; de a’ történet és embersziv mélyeibe leszáll— 
hatástól, mint az élet magasb körei észlelésétől, szellemirány ’s nem kedvező körülmé
nyek által eltiltva; költői kebel gazdag forrása nélkül,’s ezen felül hivatása által gyors- 
és sokatdolgozásra kárhoztatva: jellemeinek belső életet,valóságot és határozottságot, ko
rainak szint, egészeinek azt a’ tartalmasságot és magasb jelentést, végre compositioinak 
azt a’ bevégzettséget meg nem adhatta, mik leginkább a’ históriai színmű hosszabb éle
tének feltételei. De érdeme azért van, van igyekezetével, mert ö az idegen befolyástól 
őrizkedve, melly neki, ideiglen legalább, csak hasznára lehetett, szinte maga fonta to
vább a’ nemzeti drámának, Kisfaludy megmerevült kezeiben elmaradt, fonalát. E’ fél

( *  V é g é t  j ö v ő  a j k a l o m m a l . S * p r k.

31*
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siker után a' helyes utón, rosa néven vehetjük-e nek ie , ha végre egy középnem al
kotására látjuk öt elhatározva, melly a1 franczia befolyástól egészen ment nem maradt 
ugyan, de kerülve ennek szélsőségeit’s kiegyenlítve a’ morális differentiákat, hazai 
téren mozog, a’ hazai életből, jelen társadalmi állapotainkból szedi motívumait, alak
jait •, ’s mintegy Egymás közvetítésére használva a’ vig és komoly, érzékeny és szo
morú, saloni és népi elemeket, sőt a’ lyrai muzsikát is, darabonként visszaf'oglalgatja az 
idegen istenek által elragadott földet. A’ melly korszaknak elején látjuk tehát jelen- 
nen szinköltésünket, az semmi esetre sem leszen a z ,  a' minek lennie kell , hanem 
átmenet a r r a ,  a’ minek lennie kell. Először le kell a’ nem-honi bálványokat 
rontani, ’s ez —  mert szökés a- szellemi életben sincs — nem történhetik fo- 

' -gana t ta l ,  hanemha helyettök némi aequivalens adatik ; engedményeket kelle ten
ni a’ közönség Ízlésénekr - b á r  romlott is e z ,  hogy midőn megnyertük rokon- 
szenvét, bizodalmát, kedvezéseit,  sikerrel láthassunk az uj oltárok emeléséhez. 
Soha sem volt erősebb hiedelmem, hogy drámánk sülyedéséböl ki fog emelkedni, még 
akkor sem , midőn az utolérte előképeit szörnyűségeivel — ekkor reactiot vártam, 
melly be nem következett — mint most, midőn nagyobb plausibilitással látom a’ fran
czia iskola sarkában.

. Ezzel azonban nem mondom, hogy Szigligeti azon legújabb darabjai, mellyekre 
itt czélzok (a’ Szökött katona, ’s a’ Két pisztoly) utánzásai az említett iskolának. Sőt 
azok, mint emlitém^saját nemet alkotnak. Ez nem szomorujáték: a’ költő remegtet ugyan, 
de az ártatlanság nem vész e l , ’s igy a’ véghatás megnyugtató, de a’ tragicus hős elve
szését követő emelés nélkül. Nem történeti drama: tárgyait nem a’ históriától kölcsön
zi, a’ cselekvény nem a’ felsőbb socialis érdekek körül forog, hanem a' mindennapi 
é le tb ő l’s ennek prosai viszonyaiból szövődik; a’ jellemek sem jó b an ,  sem roszhan 
nem nagyszerűek, nem csodálandók. Nem v íg já ték : a’ vig részek mellékesek, czéljok 
nem a’ nevettetés ’s nevettetve javítás ,  hanenTinkább a’ megilletödésnek kezére dol
gozni: e’ megilletödés az uralkodó indulat, mellyel a' költő nézőire hat, ’s melly után 
talán érzékenyjátéknak nevezhető, vagy regényes drámának, a’ mennyiben elemeinél 
fogva a’ tiszta nemekkel némi ellentétet alkot.

Nem kívánom, hogy Szigligeti ez utón megálljon. Ez az ö niveauja, ezen ö, ta -  
lentoma bőségével, még sok tapsot,  szinköltészetüuk a’ hazai irányban megerősödést, 
nyerhet. De hivatása a’ vígjátékra nem kisebb; ’s lássuk, mi neveli bizodalmiinkat 
hozzá az utóbbi nemben is.

V.

Legújabb darabja Szigligetinek, mellyet sajtó utján vettünk, K i n i z s i,az academiá- 
tól 1 8 4 2 -b en  másod díjt nyert v ig játek , 3 felv. * **)). Ezt két évvel elébb R ó z s a ,  
szinte vígjáték, előzte meg, az academia által koszorúzott '*). Mindkettő jeles tehetséget 
bizonyít, mindkettő a' jellemi vígjáték mezején nem mindennapit várat költőnktől.

Nem mint ha R ó z s a  hibátlan volna. De az sokkal több mint hibátlan, az lelkes 
és tartalmas. Már itt van hűs is a’ csontokon, ’s e’ húsban élet és vér. Dialógja élénk, 
gazdag, festő, sebes, minden feleslegek nélkül. Öröm azt olvasni, *s j e l e s ü l  adva, 
adva úgy, hogy minden szó, szójáték ’s vonatkozás ki legyen emelve, ’s ez által ért
hetővé, világossá téve, adva, hogy a’ hosszú láncznak egy szemecskéje se veszszen el 
a ’ hallgatónak, rendkívüli hatást Ígér, nagyobbat, mint eddig bira. S ezért e ’ darab 
kora nálunk még nem jö t t  meg. A’ mese is felette érdekes. Nem adom kivonatát; 
mert akarom hinni, hogy az ön olvasói azt részint látták, részint olvasták. A’ jelle-

*) Az „Eredeti játékszín“ XII. kötetében (Pest, 1844.)
**) Az „Eredeti játékszín“ X. kötetében (Pest,  1840 )
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mek pedig epen jelesek, egy pár, könnyen jóvá lehető botláson fúl. Legszerencsés- 
ben, kétség kívül, 's a’ legszigorúbb következetességgel B á b e l  lovag van festve, ez 
a’ hiúság, szemtelenség, hazugság és magát-felfalálás classicus remeke. És szerzőnek 
sikerült minden vonásokat vasjagon rakni fe l , a’ nélkül, hogy az arcz eltorzittatnék !
Ez a’ mértéktartás, művészi eszmélet ’s Ízlés jele. T o l d i  Mi k l ó s b a  bizonyos öseró y- 
szorult, mellynek nyerseségét természetes érzékenység, szűz becsületérzés, s asszo
nyok irányában szeretetre méltó önbizallanság enyhítik ’s vonzóvá teszik; 's óhajtot
tam volna , bár a' költő tisztán tartja vala Toldiát minden dicsekvéstől, mellyel rend
szerint csak pollron és bramarbasz é l ,  hogy azzal az erő hiányát takarja. Kicsiny és 
igényte lenbe természetessége-’s bensöségével kedves kép ez a’ N a g y  E n d r e ,  Toldi 
uram hü legénye, ki nélkül ezután a’ derék nemest nem fogjuk gondolni tudni. Ö 
egészen az a’ szolgák során, mi az urakén gazdája. ’S R ó z s a ?  Érző, de érzésén ural
kodni tudó eszes, finom elmü, fortélyos, mind a’ mellett gondolkodásával becsültetésünket 
érdemlő asszony. Kérdezték,váljon volt-e Magyarországnak a’XV.században illy asszonya; 
én azt kérdezem: lehetett-e? Művészetben minden szabad, mi erkölcsileg nem lehetetlen.
De nagy hibája e’ je l lem képnet, hogy hülelen lesz magához, hütelen tervéhez, melly 
szerint Toldi Miklóst el kívánta magától idegeníteni, ’s ez által öt önkénytes visszalé
pésre bírni. E’ helyett ö Toldi Miklós háta mögött megesküszik Országgal, ’s ekkép 
Toldit már nem erkölcsileg, mi szabad volt,  hanem tényleg kényszeríti, mi eddigi 
gondolkodásával ellenkezett, hogy öt szava alól felmentse, miután Rózsa azt már meg
szegte. ’S ez annál kevesbbé menthető, mert hogy Rózsa első tervétől félúton vissza
térjen, arra ok sem volt; az ö hadi cselje jó sikerrel kezdett működni; 's ha e’ nyomon 
marad, Toldi kijátszhatása megszűnik bántó lenni: midőn most e'himezetlen szószegés 
által a’ becsületen kívül, a’ bajnok iránt tartozott azon üledék is megsértetik, mellyet 
Toldi érdemlett. Nem eléggé tisztán van az Ország és Rózsa viszonyának menetele is 
felmutatva A’ darab elején még nincs meg a'formaszerinti szerelemvallás és szerelem- 
frigy: ’s ez is az is mindig publice, mindig tréfásan tárgyaltatik, minden esetre pedig 
olly módon, mikép az emberek házasodni nem szoktak. Ez hagyján ugyan, de e’ sietés 
nincs sem a’ Rózsa jellemében — ö legalább nem szenvedélyes szerető— , sem a’hely
zetek szövödésében; mert ha ö első terve szerint halad , az egy komoly akadály, a’
Toldi igénye magától elmúlik,’s ennek elmúltával van csak a’dolog ott, hol kezdődnie 
kell: megérve a’ szerelemvallásra. — De mind e’ nehézségek könnyű kézzel eltávo- 
li thatók; ’s a’ darab dísze lesz vig színi literatnránknak.

Ki n i z s i t ő l  sem lehet az érdekességet megtagadni, akár jellemeit, akár a’ dialo
got tekintjük. Sőt amazok tán correctebbek; ezen pedig jobban sikerült bizonyos 
régies szint önteni el. Magyar Balázs, valóságos typusa a’ magyar nemes embernek, 
őseire mód nélkül büszke, parancsoló, e’ mellett a’ magasabb kegyek iránt magát ér
zéketlennek mutató, azokat mégis szívesen elfogadó: de ezekhez bizonyos valódiság, 
finom becsületérzés , jóság ’s igazságszeretet szövetkezik, mellyek öt kedvessé teszik.
Az udvaris Zápolya, a’ férfias valódi Pál (utóbb Kinizsi), ennek babonás öcscse Péter, 
jól gondolt, tartott, ’s igen jól beszéltetett alakok. Mátyás király a’ molnában vonzó 
és való kép ,  kevesbbé hozzá illők ez elbuvások, kihallgatások, ’s fökép a’ magyar 
Balázszsal űzött tréfa. Az utóbbi, mellynek czélja Balázst nemesi gőgjéért büntetni, be
levág az apa jogaiba, nagyon színpadi, ’s helyenként a’ királyi tekintet csorbulásával 
jár. Rendes Mátyás deáknak a’ Benigna dolgába avatkozása is, formájában t. i. Mint 
folytathat e’ félénk szerelmes leány szive legféltőbb ügyéről olly nyílt közlekedést 
egy soha nem látott idegennel? ’S ismét, miüt tűrheti a’ tizenkét vár urának leánya, 
az apród Péternek bizodalmas közelítését,  ’s szerelemről! beszédeit? — A’ dialog 
kitünöleg jó itt is: jellemző benne minden, sebes és élénk. A’ darab minden esetre 
nyereség, nyereség így i s ;  ’s kétségkívül jobbak előpostája. Szigligetinek nem a’ 
Cothurnus való, arra nincs elég költöisége, elég mélysége. A’ mindennapi élet ügyei
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és bajai az a’ bánya, mellyet ö, komoly és derült tömkelegéiben, meglepő szerencsével 
fog mivelni. És sajnálnunk kellene, hogy olly későn találta fel mezejét, ha telt stúdiumai
nak itt is jó  hasznokat nem vehetné; 's örülnünk kell, hogy mégsem későn, fiatalságát 
tekintve. 0  a’ regényes nézöjátékban ’s a’ vígjátékban már is annyit t e t t ,  a’ mennyi 
szebb jövendőjét reménylteti; ’s még a’ melodrama az, miben próbáit várjuk.

Dr. S c h e d e l  F e r e n c z

ZENÉSZETI  FIGYELMEZÓ.

H árom  előadásról, három külön helyen történtről, kívánom röviden értesitni a’ nyájas 
olvasót. Nemzeti casinó, budai arena, ’s nemzeti színház! mi szép háromság! kivált, 
ha a’ budai arénát is úgy képzeljük, mint azt a’ ,Honderű4 és vele a’ győri ,Vaterland‘(!) 
eröködnek a’ közönséggel megszerettetni, t. i. hogy , kétségtelenül4 a’ legszebb szín
terem a’ két testvér-városban. Erről most értekezni sem időm, sem kedvem; ez olly 
,alany4 ( = t h e m a ,  á la Jablanczy), mellyre visszatérni még elég alkalom lesz. Most 
tehát egyenesen neki vágtatok a’ tárgynak, ’s hahogy vágtatásomban nem hallana sar
kantyút pengeni az igen tisztelt olvasó, ennek oka csak az, mivel félek, ’s pe
dig nagyon á m ! hogy ezt bizonyos valaki fölöttébb magyarnak találná, k i , mint 
tudjuk, a’ színpadi előadásokban is azért haragszik leginkább a’ pipafüstre és do
hányzacskóra, mivel ezt csárdái betyáros magyarságnak tartja. Mintha bizony például 
Kotzebue nem hozott volna színpadra tenyeres talpas pipázó németeket! —  Tehát a' 
dologra. Ezen kifejezést, úgy látszhatnék, a’ , Honderűtől loptam, ha tudva nem 
volna, hogy az közös Iaconicus kincse, valamint más, úgy a’ mi nyelvünknek is. Ainsi 
encore une fois : a’ dologra:

Először is tehát apr. 2 8 -k án  a’ nemzeti casino teremébe lépünk, — már úgy 
mint én, és igen-igen számos mások; — hol a' többek közt S t a  u d i  g l  is éneklendö 
vala; ’s itt először is azt mondanám: süveget le, uraim ! — nem mintha a’ casino 
teremébe feltett kalappal is be lehetne menni, hanem mivel illy művész éneke még kü
lönösebben is megérdemlj, hogy fövegünket levegyük, vagy, mint a’ latin mondaná: fe
jünket kinyissuk, —  azaz füleinket ’s agyvelőnket a’ szokottnál jobban nyissuk meg 
a’ remek előadásnak; — én tehát először is azt mondanám: süveget le! — ha a’ nagy 
művész csakugyan énekelt volna! De hirtelen elrekedvén, kénytelen elmaradását j e 
lenteié az igazgatóságnak , mi azután szájról szájra járván, csakhamar köztudomásúvá 
lön a’ roppant számú hallgatóság nagy fájdalmára. Helyette B i b e r  kisasszony vállalt 
hirtelen játékot, melly kész szívessége annál nagyobb dicséretet érdemel, mivel úgy
szólván előkészületlenül ’s előtte egészen ismeretlen zongorán olly remekül tünteté elő 
ügyességét a’ közönség közélvezetére, miszerint ezen egy játéka, ha máskor soha sem 
hallottuk volna is, elég volna annak megismerésére, hogy ő valódi művésznő. Egyéb 
darabok voltak: quartett, Schindelmeisser Lajostól, melly majd nyomtalanul enyészett 
el, noha nem tagadhatni, hogy néhány szép gondolattal, ’s főleg ügyes szerkezeti k i 
dolgozással b ir :  — ám hiányzik a’ megragadó emelkedettség. Változatokat Baer- 
manntól, clarinetrePreisserur olly művészi felkentséggel adá elő, melly feledteté, hogy 
clarinet illy szűk helyen rikácsoló hangszer is lehetne^ hangjában annyi lágyság és 
kellemes gördülékenység van ,  hogy méltán örvendhetünk iÜy hangszerre is bírni mű
vészt városunkban.

A’ nemzeti szinházban már kétszer lépett fel E n d  e r  k. a. ,Belizár4 daljátékban, 
's noha meg nem tagadhatni tőle a’ művészies kiképzettségnek némelly igen ajánlatos 
oldalait^ egészben véve mégsem bírja a’ kedélyeket meghatni, fökép azért talán, mivel
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Ánlonina szerepével hangereje nem all kellő arányban. Véleményünk szerint taná
csosabb volna magat közönségünk előtt valami inasban megkísérteni, 's másod énekes
nőül, például, jó acquisitio lehetne; de ha tán valakinek az a’ gondolatja volna 
őt primadonnául felerötetni a’ közönség nyakára, ez igen szerencsétlen speculatio vol
n a , ’s mi ez esetben igen sajnálnék Ender kisasszonyt, ha elvonatnék azon körből, 
mellynek becsülettel megfelelhetne.

Végül említem a’ vak T u r a n i c s  Antal,  pesti vakolt-intézete volt ne vendéké
nek hangversenyét,  mellyet május 6 -kán  a' budai-arénában adott. Közönség a’ bo
trányig kevés, min mi nem kevéssé megijedtünk; mert valóban szomorú volna, ha a' 
budapestieknek eddig ismeretes jótékony, emberszerető részvélelök csökkenni kezde
ne ; mi természetesen annál élesebb ellentétben állana a’ divatbálványzással, melly pél
dául elöttenapi estén annyi embert csödite ugyanezen terembe, az angol gymnastaféle 
, művészek4 bámulására, hogy már hely sem volt kapható. — Turanics ur hegedü-játe- 
káról elmondhatjuk, hogy az valódi művészi vonót 's müveit előadást tanúsít; különös 
szende szépséggel adá elő Beriot versenydarabját ’s érdemlett tapsokkal,’s kihivatások
kal jutalmaztatott. Kevésbé sükerült a’ magyar nemzeti táncz nótája Kohnlól, melly
nek eljátszásakor a’ kellő tűz és összevágó tisztaság nem látszának a’ megkivántaló 
erővel teljes összhangzatban lenni. Mind a’ mellett ez is élvezetes működés volt ,  va
lamint a' végső darab is, változatok Bériottól. Biber k. a. kétszer volt szives játszani, 
’s előadásával sokakat elragadott. A’ várázssipból vett nagy kardalnak, mellyet a’ ,da
lárda4, vagy ,daltor4 — magyarul: Liedertafel, tagjai énekeltek, ismételtetni kelle. 
Egy kisasszony, ki szinte énekelni Ígérkezett ,  meg nem jelent, — mit talán nem ár
tott volna a’ közönséggel tudatni,— ’s igy a’ hirdetett párdal helyett ,Linda4ból Wolf 
ur egyedül éneklé az ismeretes dalt ,a’ pósta4. Oberon nyitánya Webertöl, meglehetős 
pontossággal adatott elő. Egyébiránt egészen véve, az est az élvezetesbek közé tarto
zott; csak sajnálatunkat kell ismételve kifejeznünk, hogy T u r a n i c s  ur nagyobb 
pártolásban nem részesült, mind szerencsétlensége, mind valódi művészi kiképzettsége 
tekintetéből. *

POZSONYI KARCZOLATOK.

III.

,,Igazmondás nem emberszólás!44 Ezen igen alapos közmondáson gyermek-korom
ban sokat törtem a’ fejemetj ’s igazi értelmét nem tudtam kitalálni. Csak ollyformán 
magyarázám biz én, hogy az igazmondás nem ember szólása, hanem talán az — mi
ről ismét egy másik példabeszéd azt mondja, hogy ,,nem liallik mennyországba!44 És 
valóban csudálom, hogy illy gyermeki fogalom mellett mégis tisztelője és gyakorlója 
tudtam maradni az igazságnak; mert rendesen úgy szokott lenni: a’ mit beszivunk 
mint gyermekek, azt lélekzjük vissza férfikorunkban. Más részt azonban világos előt
tem: miért ügyelnek az embírek általában olly keveset az igazságra, sőt miért ellen
ségei? Ök úgy értik a’ fönebbi közmondást — a’ mint nem kellene.

Szerkesztő ur kétségkívül az én értelmezésemet vallja magáénak, ’s igy nincs 
mit tartanom, hogy megszólásnak veendi, a’ miket alább i r ó k , —  annyival kevésbé 
pedig, mivel nem annyira kegyedet,  mint inkább csak lapját illetendik mondandóim. 
— Különben pedig meg is czukrozom egy kicsit, hogy ne legyenek olly keserűk.
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Teliál, —  lapjai, a" mennyire tudom, közmegelégedést sót tetszést vívtak ki 
magoknak a’ pozsonyi o l v a s ó  közönségnél; a’ nem olvasó ped ig , tudja kegyed, 
többnyire viszhang szokott lenni, melly természetesen magában véve — 0 ;  de ha 
egyesek állanak e lő t te : ugyancsak megteszi a’ magáét. Nézetem szerint is megérdem
lik az Életképek a 'pár t fo g ás t , mellynek növekedtével, hiszem, tartalma még tökéletesb 
leend; mert külső csinre nézve valóban, némi aprólékoson kivül, alig van mit kívánni. 
— Legnagyobb baj, ’s e’ miatt legfőbb panasz, hogy a' füzetek későn, rendetlenül, 
vagy épen nem érkeznek meg a’ postákon. De ez nem kegyed hibája. #) E’ miatt az 
egész journalistica eleget zúgolódott, panaszkodott, sőt izetienkedett is ma r ; ’s széles 
magyar hazánkban nem találkozott irodalmunknak e’ részben is pártolója, ügynöke ; 
mert kevés ember látta át,  hogy itt a’ birtokszentség elve legmélyebben sértetik. A’ 
miért én letettem az előfizetési dijt, mellyben a’ postai járandóság is benne foglaltatik, 
ha vidékre járatom: —  az szent és büntetés nélkül sikkaszthatlannak lenni kellő tu
lajdonom,— rámnézve annyival becsesebb, mert szellemi kincs vagy élvezet van benn 
lerakva számomra; ’s ki hírlapomat vagy folyóiratomat elhányja, vagy talán épen- 
séggel magának visszatartja — az rajtam anyagilag és szellemileg tolvajságot követ 
el. —  Uraim, kik a’ birtok szentségéről ’s a’ társadalmi biztosítékok elveiről egy
o ld a lú ig  olly sokat irtatok és perorálta tok: vegyétek , kér lek ,  figyelembe az épen 
mondottakat; mert az érintettem elv sértésén kivül még a’ sajtóügy, értelem, Ízlés 
’stb. fejlődésének is iszonyú akadálya az illy rendetlenség, mit azonban a’ sajtósza
badság bajnokai szinte nem akarnak átlátni. Éhez pedig valóban csekély körültekin
tés kell; ’s hogy az akadály megszűnjék, csak egy kis akarat!

Most már szerkesztő ur elleni nehézségeimmel állok elíL —  Szeretném t. i. 
először, ha előttem minden tekintetben kedves lapjainák boritékczimén nem mindig a’ 
nemzeti színház képe volnaj mert azonkívül, hogy a' nemzeti színház sok más hasz- 
nosb,sőt szükségesb intézetek mellöztével ’s kárával rögtönöztetett: annak újabb idő
beli belső állapota sem olly örvendetes vagy vigasztaló, hogy a' póriasság és erkölcsi 
hanyatlástan iskolájává lett épületet*) **) igen örömest szemlélje a 'gondolkozó; mert az 
bizony csak keserű érzéseket fakaszt az emberben. —  Vannak Pesten figyelmet ér
demlő más középületek is, részint építészi csin-és Ízlés-,részint épen az ellenkező te
kintetben. Vannak középületek, mellyeknek rajzát csak azért is érdemes volna czim- 
képecskékben adni, hogy lássa a' maradék (mert csak felteszem, hogy nem sütnek a’ 
tensasszonyok kalácsot az Életképeken!), milly kisszerűek, milly parlagiak valánk ott, 
hol a’ nemzet fényét, e re jé t ,  nagyságát minden legkisebb középitmény által kell 
vala visszatükrözni. De jó lenne egyszersmind magánosok palotáit is adni, hogy ki
tűnjék: milly fenypazarra voltak néhányan képesek akkor ,  midőn az ország minden 
oldalról szegénynek kiáltaték, ’s hogy rajta segítve lehessen, idegen mammon oltára 
előtti bálványozás javasoltaték. — Szeretném tehát ,  hogy minden harmadik czim- 
képecske más legyen. Minden lappal mást adni azért nem látnám jónak ’s czélszerü- 
nek, mert — tapasztalás után mondva — fájdalom, igen sok olvasó v a n , ki a’ mii 
csak egyszer lát, egyszer hall, egyszer olvas, egyszerre el is feledi.

.Jó  volna bizony1 fogja talán kegyed gondolni; ,de nem kellene felednie a’ 
karczolatok írójának, hogy minden illy czimkép drága pénzbe kerül; a’ közönség pe
dig alkalmasint olly kévéssé fogná méltánylani e’ több tekintetben igen czélszerü vál-

*) Bizony nem! Minden lépéseink eddig sikertelenek voltak: a’ pontosan átadott ,Élet
képekből szóló nyugtatványnyal úgy vagyunk, mint az egyszeri ur, ki, midőn bőrönd
jét ellopták, avval vigasztalá magát, hogy a’ kulcs zsebében van. S z e r k .

**) Kissé erős vád, mellyet, véleményünk szerint, a’ nemzeti színházra, egy pár balfogása 
miatt, alkalmazni még egészen nem lehet. S z e r k .
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toztatást,  hogy csupán e' miatt tízzel sem fizetnének elő többen az , Életképeidre, 
mint különben, ’s igy én csak veszteséget okoznék általa magamnak ‘

’S ez oldalról tekintve a’ dolgot, alkalmasint teljes igaza van kegyednek, drága 
szerkesztő ur. Hanem lehetne itt talán egy expediens, a’ mi kegyedet a‘ tetemes költ
ségeskedéstől megóvhatná,’s javaslatomat éleibe léptethetné. — Kegyed Budapesten, 
az ország szivében lakikj összeköttetései, ismeretsége, kétségkívül számosak. Pesten 
sok műkedvelő ember van, ki biztos jövedelme mellett tetszése szerint fordítja idejét 
erre vagy arra, tehát p. o. rajzolásra, rézbemetszésre, faragásra, vésnökségre ’stb. Ha 
van illyen kegyed ismerősei között: hívja föl kegyed öt egyik másik épületnek vagy 
emléknek lerajzolására, bevésésére ’stb.; — inkább kedveskedjék kegyed neki egy pél
dány Életképekkel. —  Igaz, ha e’ hazában a’ közre összemunkálás szelleme úgy ki
fejlődött volna , mikép azt némelly más nemzeteknél találjuk: akkor nem is kellene 
kegyednek illy fölhívásokat tenn i; az emberek éreznék, tudnák hazafiui kötelességüket, 
’s áthatva azon nagy elvtől, hogy a’ nemzetnek még homokhordójává szegődhetni is 
dicsőség, — önkint küldenének kegyednek kedvencz foglalatosságaik gyümölcse közül. 
— Ez nem egészen példátlan dolog. Emlékezem, hogy a’ volt Aurorának egyik 
évi folyamába, közkedvességü írónknak F á y  Andrásnak jól talált arczképét bizonyos 
J a k a b f y  műkedvelő adá; emlékezem továbbá, hogy a’ már alig említésbe jövő Hon- 
művészbe több várrajzokat és népviseleti képeket küldözgettek sokfelöl; végre, hogy 
a’ Rajzolatokba M áj é r  István, mostani esztergami népnevelöképzö-intézeti oktató, 
több műdarabot rajzolt ’s vésett is önkezűleg; miért ö t ,  több más érdemein kívül 
máig is legbensöbben tisztelem,’s óhajtóm, hogy ezen igen szép példája több utánzóra 
találjon a’ hazában Tegyen mindenki, a’ mennyit t e h e t ; de tegyen ! Ha a’ kávéházi 
’s egyéb tivornyák és political handabandák helyett, illy elv szerint volna intézve azok 
élete, kikben egyébiránt tehetség és képesség ki vannak fejlődve; meglátnék, mi Ily 
szellemi elöhaladás fogna bekövetkezni csak egy évtized múlva. De ö s s z e  kellene 
munkálni, nem pedig széthúzni, és inkább hámot szaggatni, mint megváltoztatni az 
irányig a’ tétlenségnek pedig közmegvetés tárgyának kellene lenni.

Már ha ezen közremunkálási elv ifjúságunknak c s a k  egy középszámu tömegé
ben volna is meg: kegyed, édes szerkesztő ur, el lett volna árasztva pozsonyi czik- 
kekkel; mert a’ political ügyfolyamon kívül is vajmi sok történt említésre és elmél
kedésre méltój ‘S ha meg volna azon közremunkálási e lv :  kegyed eddig Pozsony 
városának emlékezetesb vagy jelentékenyebb épületeit ’s tb . , mind egytől egyig bír
hatná; mert mondhatom kegyednek, hogy a’ teremben összegyűlni szokott férfiak és 
ifjak közt igen sok jeles rajzoló van, mint ezt az ifjúság pad a i , némelly oszlopok és 
az országos ülésekben fölrakni szokott ivpapirosok darabjai bizonyítják. De ám nincs 
cselékvési akarat; ’s ez tulajdonképi bajunk mindenben. — Lehet, hogy a’ most érin
tettem rajzok közül majd küldendek kegyednek némellyeket, vagy legalább leírásukat 
adom, —  ’s hogy csupa szájhősködésnek ne mondathassák ezen eszmefuttatásom : 
azon esetre, ha kegyed a’ fönebbi javaslatot elfogadandja , — bárha magam rajzolni 
nem tudok, — mégis ígérem kegyednek, hogy Pozsony egy pár nevezetesb épületé
nek rajzát megküldendem boriték-czimképül. *)

Most jön megjegyzéseim föbbike, az t. i. legyen kegyed szigorú, kivált a’ lantos 
költemények megválasztásában,’s őrizze lapját több oily hangulatú verstől, minő gon
dolom a’ VII-ik füzetben közöltetett. Az álom-közbeni ábrándképeknek rajzol
gatása olly valami csekélyes, hogy müavatott soha sem engedi át magát nelú; ’s mi
kép lehessen az költői — a’ mi fölött bizony egy szerény kebeluek pirulnia vagy

'■) Köszönettel hasznát vcendjük Sz e r k .
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boszoukodnia kell? —  ezt nem értem! * )  V égül, lapjainak tartalma iránt még egyre 
bátorkodom kegyedet figyelmeztetni.

íróink egy része elkezd a’ népkedélynek játéklaptájává a’ kiadóknak vagy 
szerkesztőknek pedig bérenczévé lenni. — Mit tartok én az illy emberekről: könnyen 
kitalálhatja kegyed; ’s mit kell tartani illy szellemben és szempontból összefir- 
kantott müveikről, az is világos, ha a’ nagy publicum ezerszer megtapsolja, megria- 
dozza is azokat! Arra kérem tehát kegyedet, hogy az illy scurrilis jelenetü v á s á r i  
m u n k á k t ó l  jövendőre is tartsa kegyed tisztán lapjaitj mert eddigelé — igen kevés 
czikket kivéve — eltalálta kegyed azon egyrészről emelő, másrészről lebocsátkozó 
tapintatot, melly szerint nemesb ízlésű olvasói, rangkülönbség nélkül, kielégítve érez
hetik magokat. — Igyekezzék olly Írókat központosítni maga körül, kiket nem 
egyedül b é r ,  hanem a’ k ö z s z e l l e m  istenszikrája ébreszt cselekvőségre, ’s kiket 
egykét forint fölül-igéréssel megszédíteni, sőt el is tántorítani — nem lehet.

Hogy városunkról is írjak valamit, tehát tudatom, hogy —  mint a’ pesti lapok 
’s gondolom az itteniek is valóságos örömsugárzattal jelentették —  nálunk is tavasz 
van, még pedig némelly napokon olly égetőn heves, hogy keresve keressük az árnyat. 
Ezt alkalmasint előre látták némelly disponensek, — mert hisz ehez nem kell nagy 
csfllagjóslati tehetség — ’s hogy az árnyat még szorgalmasabban kereshessük, — a’ 
sétány nyugoti részén, hol eddigelé csakugyan volt árny — a’ legterebélyesb akácz- 
fákat kiásatták ’s fiatal szálakat ültettek helyeikbe. — Igaz, hogy a’ j ö v e n  d ő r ö l  is 
kell gondoskodni, mert a’ halhatatlanságot egyedül az osztogatja. K.

POZSONYI LEVELEK.

XIII.

SZERETETT LEON ÁM!
Május 5kén.

Szép első májust reméltünk, — de csalódtunk. Oh, mért kell az embernek illy 
csekélységeknél is csalódnia? egy napi öröme is mért nem maradhat zavartalanul? 
Hányán örültünk előre már a’ szép reggelnek, a’ virág levelein rezgő harmatnak és az 
illatárnak, melly lenge zephirek szárnyain emelkedik a’ rét virágszönyegéről áldoza
tul a' természet urához! Mi mindezt nem élvezhetők, mert hideg első májusra ébredőnk, 
mint az életben mi sokan ébredünk annyi remény után — csalódásra. Oh, hogy az 
embert minden veszteségeire emlékezteti, egy letört ág', egy összezúzott virág, min
den, minden ! — Azt hittük, annyi hideg nap után talán szép májusunk lesz , mint az 
ember hinni szereti, hogy fájdalom után ö is fog örülni; de az ember sorsa, kedves 
Leonám, a' csalódás. — Látd, én ismét visszavezetlek az élet bajaira ’s annyi öröm
ért ,  mit hü szived nyújt, kedves soraidért, mellyek szereteted mind megannyi zálogai, 
gondolatimmal, mellyek az év tavaszának szemléltével önkénytelen merülnek fel lel
kem előtt, neked tán fájdalmat okozok. Nem, nem, hisz soraim még azon esetre is, ha 
lelked tiszta egén a’ fájdalom sötét fellege borulna, ha csalódtál volna is, megnyugta
tást önthetnének a' kebelbe; mert megtanítanának, hogy ki sokat remél, az gyakran 
csalódik, és, mint koszorús költőnk mondja:

,,Csak a’ szerénynek nem hoz vágya kínt.“

') ’S mégis sokaktól kedvesen fogadtatott. S z e r t .
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De visszatérek fölvett tárgyamhoz ’s hideg májusunkról irok. Az évben, igaz, 
sok hideg nap van , 's igy megszokhatna azt az ember, mint életében annyi keserv után 
megszokhatna veszteségeit; de ki tehet arró l ,  hogy szemünk csak derült égre szeret 
föltekinteni, hogy az ember jobban szereti a’ tavasz langymelegét, mint éjszak 
fagylaló egét?  — De hideg első májusunk elenére is a’ természet barátja és a’ 
mulatni szerető közönség már korán üdvözlé a’ szabadban a’ felkelő napot, a’ li
ge t  fái közt, ’s a’ közel hegyek regényes hajlásúiban embercsoport vidám serege 
tarkállott. De hányán jövének ki csak szokásból, mert az évnek e’ napján min
dig kiszoktak jöni , hánynak lelke nem merült a’ távol vidék igéző perspectiv- 
jébe, de a’ szűk közelben anyagi vágyai után sietett? Pedig ki a’ természet bájait nem 
érzi, ki nem keresi föl a’ völgy kristálycsermelyét, hogy partjain ibolyát fűzzön ko
szorúba, ki elandalodva nem hallgató a’ fák leveleinek édes susogását, és nem lesé meg 
a ’ virágot nyilatkozásában , oh az, kedves barátném, nem boldog , az nem jó ember. 
Mennyivel boldogabb ennél a’ természet egyszerű gyerm eke, ki a’ csalogány dalát 
tanulja el, ki fendobogó kebellel üdvözli a’ reggelt, és mint a’ tavasz első virágát, úgy 
annak első z ö l d  g a l l y á t  is #) elviszi szerelme jeléül kedvese ablakához. Mint 
jól esik néha visszagondolnom népünk olly sok szokásaira, mellyekben a’ költőiséget 
észre nem vennünk lehetlen. Lám, nálunk, mint mondani szoktuk, a’ nagyvilágban, 
a’ népnek szokásait elfelejtjük, egyszerű örömeiben nem osztozunk, és váljon boldo
gabbak vagyunk-e ? azon feszes üledék, melly az élet örömeit is szabályszerüleg méri 
ki, a’ hideg udvariasság, mellynek csak szavai vannak, de érzelme nincs, e’ szélegyen 
(nuaison) napjaink fanyar kéjeinek tengerén váljon kielégiti-e a’kebel titkos vágyait? 
’s annyi látszatos öröm ’s oily derült mosoly után nem forr-e fel a’ termek asszonyá
nak is szemébe a ’ ti tkolt könyű? Oh, ne h idd , hogy a’ fényes termekben valódi 
öröm lakik, mert mint a' társaságos élet jelen viszonyaiban sok erő, sok akarat enyé
szik el nyomtalanul: úgy hervad el sok virág a’ magasb körök légében, a’ nélkül, hogy 
hő kebelem lelte volna fel halálát. — Ismered a’ mesét az alacsony bokorról ’s a’ tölgy
ről, mellynek lombjait orkánok szaggatók ’s tövét villám hasitá szét, mig a’ kis bokor 
bár megingott , de lent — mentve maradt. így ne kivánd felcserélni egyszerű, de 
zajtalan napjaidat a’ nagyvilág zajos örömeiért,  hisz a’ fényes paloták asszonya sem 
bir mindent.

„Egész világ nem a’ mi birtokunk,
A’ mennyit a’ szív felfoghat magába,
Sajátunknak csak annyit mondhatunk.“

Ismét eltértem, de úgy van a z , ha csak barátnénknak Írunk és nem tudjuk meg
tagadni egyéniségünket. De mért fojtanám le a’ feltörő érzelmet, mért ne testesíteném 
a’ rohanó gondolatot, mikor az, mint nekem gyakran enyhülést szerez, úgy téged esz- 
mélödésre vezérelhet. Már pedig minden bajunk egyik főbb oka az is, hogy nem eszmé
lünk, hogy öntudatra ’s az élet ismeretére jutni nem bírunk.

A ’ hideg reggel ellenére is, mint mondám , Pozsony szépei ’s a’ természet ba
ráti meglátogaták a' ligetet és a’ szomszéd hegyeket. A’ ligettéri kávéház előtt este 
a’ katonai zenekar hallata ouverture-, cavasine- és duettóit ,  és hölgyvilágunk, mintha 
előre tudta volna, hogy e’ sok zene darab közt nem leend egy is, melly nemzeti hang
jaival édesen hasson kedélyére, meg nem jelent. De hisz ez mindig ugyvan; a’ ma
gyar ezred zenészkara, melly magyar közönség előtt szokott játszani, a’ keringök és 
polkák özöne közt csak ritkán lep meg bennünket egy magyarral; és bár alkalma volt 
tapasztalni a’ lelkesülést, melly illyenkor mindig melegen tört k i , ö mégis csak né- 
mellykor játszik egykét nemzeti darabot. Nem akarom hinni, hogy tán tetteinek is

#) Szokás a ’ magyar földön május elsőjén zöld gályát tűzni a’ leány ablakához. Y.
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irányt adó hatalom tiltaná el a’ zenekart attól, hogy a' magyar ég alatt magyar han
gokat zengedezzen: én ezt inkább azon ferde fogalomnak szeretem tulajdonítani, 
mellynél fogva sokan hinni kezdik, miképen a’ férfias magyar is szívesebben olvadozik 
az áriák lásry hangjaira, mint lelkesülne hazája vajmi költői dalainál. Volt idő, emlé
kezem , midőn sok magyar, leikével az operák szenderitö élveibe merülvén, mint a’ 
patschulie és pézmához szokott orrnál a’ rózsa már elveszté bájillatát, nemzeti éneke
inkben nem találta fel azon forrást,  mellyböl a"még egészséges Ízlésnek élv fakad föl. 
De istennek hála, a’ szendergés elmúlt ’s a’ mindinkább erösbödő nemzetiség dalaink
nak is visszaadta u ra lm át; a’ magyar ének, mint táncz, többé e’ honban nem idegen, 
és mint ez többé nemcsak a ’ nép által járatik el, úgy nemzeti dalainkat nemcsak a’ falu 
egyszerű lakója zengi le, hanem megnyíltak nekik a’ fényes termek ajtai is ,  's a’ bús 
magyar nóta kifogja szorítani a' szönyeges termekből a’ bitor trillákat. Tehát jogosan 
várhatjuk, hogy midőn a’ nemes ezred derék hangászkara, jeles játékával műéivel sze
rez az öt méltányló közönségnek, meg ne felejtkezzék, hogy e' közönség, mellynek — 
's az ég, melly alatt játszik — magyar.

Ki olly városban lakott, mellynek egyéb hiányai között egy sétatér nem-léte is 
érezhető, az felfoghatja, mi jótétemény nekünk a’ közel és szép liget. Ligetünkről ne
ked már sokat irtani, és most nem annak bája iró l, hanem a’ sétálók egyrészének azon 
igen rósz szólásáról kívánok szólani, mellynél fogva sokan kutyájok nélkül még a' li
get szépségeit sem tudják élvezni. A ’ mint egy részről e’ valóban gyönyörű liget ren
dezése és csak áldozattal történt szépítése körüli érdemeit Pozsony polgármesterének 
említés nélkül nem hagyhatom: úgy nem tehetem, hogy meg ne rójam az említettem 
urak és hölgyek, igen — és hölgyek e’ figyelmetlenségét és tilalomtörését, pedig mint 
mondják, a'  magyar diaeta a’ mezei rendőrségről is hozott törvényt. Ez elválhatlan 
nagy- és ölebek pajkosan, és mint az agarászó földesur jobbágya vetésein, otrombán 
gázolnak a’ virágfészkek és ültetvények közit, 's mindig kárt okoznak; de ez nem baj, 
csak a' kedves kis parizli és friponka jól mulassa magáU Kérdem: szabad-e ez? váljon 
mi jogosítja fel a’ szerencsés ebek urait és úrnőit e’ bitorlásra ? Evvel méllányoljuk-e 
a’ város figyelmét, melly a' helyett, hogy ligete termékeny földén jövedelmes gazda
ságot űzne, virágtelepeket ültet 's szépítéseit csak áldozattal teszi?  Illyen visszaélés 
is egyik neme a’ vandalismusnak.

Egy időtől sokan látogatják a' vaddús ó-ligetet is ,  mellybe csónak szállítja át a’ 
sétálókat. Az ó-liget utai, igaz, rendetlenek, oazok ’s virágtelepek nem gyönyörköd
tetik a’ szemet, de az erdönyilások, mellyek távolra engednek kilátást, a' hely liallga- 
tagsága, mellybe némellykor az uj lomb zenéje, ’s a’ lomb sötétén felcsattogó kis ma
dár éneke és a' jövendömondó kakuk egyforma szava vegyü l, sajátszerü élvet nyújt 
a' természet baráfjainak, —  E' mellett a’ hegyekbei kirándulások is napirenden van
nak, ’s a’ sálházikókat is (Patzenhäusel) sokan látogatják.

A’ negyven lóerejü, franczia gyárban készült sugár „Duna“ , bocsánat: „Donau“  
gözöske naponként tévé bécs-pozsonyi útját. Gyönyörű látvány volt a’ kis Syrent Du
nánk óriása ..Erős“  sértett oldala mellé simulni látni, mintegy szökve örömében, hogy 
öt, az idegen feliratút, sérvmentesen ereszté áthajó-hidunk nyilasa, mig a’ magyar 
..Erős“  bordáit megrokkanta. Már második sérülés ez városunk alatt az óriáshajón. 
Múltkor aj hajóra vezető hidacskát rombolá össze és 2-kán ügyetlen kanyarultabau 
hajóhidunkat ingatá és önoldalát sérté meg. Mint a’ parthidacska hosszabb, úgy a’ híd 
nyílása sziikebb akkor sem volt, igy a’'hajó kormányosával lenne néhány szóm, ha le
velem berekesztéséhez nem sietnék.

Múlt hó 26-kán  érkezett városunkba a 'k is  „Donaun“  István fölig, 's hazája föld
jén szives , , éljenekkel“  üdvözöltetett.
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Május elsőjén, mondjak,sajátszerü meeting adatott a’ , ,vörös ökörnél“  Welling
ton születése napjának ünneplésére. A’ meetingadó, hazánk érdem közt őszült fiainak 
egyike 's Britannia nagy tisztelője volt. — Éljen O'Connel! Ölel Y o l e .

XIV.

SZERETETT LEONÁM!

Május 8.

Örömömre szolgál visszaemlékezni arra, mit leveleim egyikében mondék : hogy egy 
lap telik be mindannyiszor az ég aranykönyvében,valahányszor áldást árasztunk embertár
saink felett. A’ társaságos életben, kedves Leonám, valahányszor olly emberekkel találko
zunk, kik meleg kebellel ölelik fel az emberiség ügyét, kik áldozattal segítenek ott, hol a* 
szükség leginkább érezhető, kik olly magot hintenek el, mellyböl az áldás kalásza veti fel 
arany fejét, mindannyiszor erösbödik emberiránti hitünk's egy-egy levele fejük fel em- 
berszeretetüuk virágának. — Említettem már, hogy Pozsonynak két kisdedóvó-intézete 
mellett még egy harmadik intézete is van, ’s hogy e’ harmadik a’ helybeli zsidó kö
zönségé; de nem emlitém azon derék férfiú nevét, ki ez intézetet lé trehozá, ki nem 
kevés áldozattal emelt hajlékot a’ kisdedeknek, önköltségével szereié azt fel ’s alapít
ványt tön az intézet jövőjének biztosítására. E’ férfiú: T o d e s k o  H e r m a n ,  bécsi 
nagykereskedő. —  Ma ez alapítvány beavatása volt^ Kevés napja volt életemnek, 
mellyben többet éldeltem, mint e’ maiban, kevés ünnepélyt láttam, mellyel megelége
dettebben hagytam volna oda, mint a’ mait. A’ tágas terem egyik szögleteben nemzeti 
színekkel ékített páholy állott, a 'közügyek iránt olly részvevő főhg nádornénk számára, 
ki a' pompázó hölgysereg közt egyszerűen, de meleg kebellel és ebben az embersze
retet égi virágával 's élénk , ,éljenek“  közt jelent meg. Egy gyönyörű kis leány né
met költemény szavallása mellett ékes virágfüzért nyújtott át lelkes nádornénknak ’s 
az ünnepély zsoltárok énekével kezdetett meg. Azt hinnéd, angyalok kara dicsőíti az 
urat, ’s a’ jeles bariton Sulzer'"') éneke bizonyosan elragad ; olly szép, olly mondhat- 
lanul szívhez szóló volt e’ gyermekek éneke, olly felséges Sulzer ur hangja. Ezután 
a’ bécsi zsidók hitszónoka Mannheimer ur igen jeles beavatási beszédet tartott. Sze
retném, hogy egész terjedelmében olvasd e’ classicus beszédet, hogy te is érezd azt, 
mit mi érezénk. De e’ helyit engedd, hogy csak igen rövid vázlatban ismertessem meg 
a’ szónok szép gondolatait; meglehet, tán általa én is viendek egy-két porszemet az 
emberiség ügyének nagytemplomához. ,,Üdv e’ szép földnek, — mond — mellyhez 
vágyaim vonztanak, melly az üldözött zsidónak lakot és oltalmat ad; üdv e’ hazának, 
melly népem gyermekeit ege alá fogadta; áldás e’ honra és áldás azon lelkesekre, kik 
népemért meleg szót emeltek.“  A’ szónok az ünnepélyről ’s az alapitó érdemeiről 
szólva, elmélkedését tovább folytatá: ,,Az iskolát nem a' falak, nem az épület teszi, 
hanem a’ szellem, melly benne lakik. A’ ház áll, gyermeksereg zajong körö t te ,  tehát 
mivé neveljétek az iskolában e’ gyermekeket? Mindenek előtt Izraelitává, de Izraeli
tává isten könyvének értelmében, melly megmondja nektek, mit jelent e’ szó: az igaz
ság, jog és világosság bajnokát. Illyenné neveljétek nekem a’ gyermekeket, és nevel
jétek emberré, hisz ennél többé, fenségesb lénynyé úgy sem nevelhetitek, mert Írva van:  
Isten önképére teremté az em bert; — neveljétek polgárrá, hogy azon hazát, melly 
övé is, szeresse, ahhoz vérrel es lélekkel ragaszkodjék ’s érte , ha k e l l , haljon meg. 
De ne feledjétek, hogy az embernek két hona van, ’s hogy az ember, mint a’ gyűrű, egy 
végtelen körben k e r in g , isten kezéből foly k i , ’s ismét oda folyik vissza, 's hogy az

*) A’ bécsi zsidóközönség énekese. Y.
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élet csak a" pályálioi előkészítő ut, ’stb. Szemére vetik népemnek, hogy neki nincs ha
zája, hogy ö n’ hont nem szereti. Oh, kérdjétek attól,  ha csak szive van ’s szivében 
egy kis emberi érzés: váljon a’ föld, melly létünket adá, melly táp lá l , a ’ vidék, hol 
először mosolygtunk isten kék e g é r e , hol először rebegték ajkaink isten nevét, 
nem hazánk-e?  ’s csak a’ sokat szenvedett zsidó lenne-e az embermilliónak 
azon szerencsétlen testvére , kinek hazája nincs? Én nem hibáit menteni né
pemnek állok i t t , de é n , ki a’ nép közt ’s a’ népért é le k , ismerem an
nak minden reményét, vágyait és érzelmeit, de én mindenütt úgy tapasztaltam , hogy 
e’ nép honát szereti ’s ahhoz hü. — Szemünkre vetik továbbá, hogy nyelvünk és szo
kásaink idegenek. Mi n é m e t  z s i d ó k ,  ú g y  h i s z e m ,  e l é g  t i s z t á n ,  j ó l  b e 
s z é l j ü k  a’ n é m e t  n y e l v e t .  — — — Itt félben kell szakasztanom a’ szónok 
elmélkedését, mert a’ nagy szavak mellett figyelem nélkül el nem haladhatok. .,Mi né
met zsidók, — mond a’ hitszónok — úgy hiszem elég tisztán , jól beszéljük a’ német 
nyelvet.“  És kérdém : e’ szavakkal nem mondá-e ki magyar zsidó hitfeleinek a’ kö
telességet, hogy ezeknek is tisztán és jól kell beszélni a’ magyar nyelvet? nem mon
dá-e ki, hogy a’ zsidónak saját nemzetisége nem lehet, hogy a’ nyelv, melly hazájáé, 
övé is?  ’s nem találod-e visszaadva leveleim egyikében tettazon óhajtásomat: „hogy 
a' kisdedek, midőn ő s n y e l v ü k e t  n e m  ö r ö k ö l h e t i k ,  ne csak azon nyelvre ta
nitassanak, melly mint e’ hazátó l, úgy tőlük (magyar zsidóktól) is idegen, hanem a’ 
magyarra is .“  Yajha figyelembe vennék zsidó hontársaink a’jeles szónok e’ sokat rejtő 
szavait; vajha csigaszerüleg ne vonulnának el a’nemzetiség illetésétől és éreznék, hogy 
a’ bölcső és sir közt nemcsak perczek és évek,hanem kötelességek hosszú sora is áll.
-------„És szokásaink? — kérdé továbbá e’ szónok — váljon kárhoztatni valók-e azok,
mellyek mérsékletet ’s az anyag leküzdését parancsolják? Ezek tárták fen századokon 
át a’ népet, melly hajdan hős ’s vészedzett nép volt; és váljon nem ismertek-e e’ népre 
unokáikban, kitúrni és szenvedni tudó zsidónépben ?“ Beszédét imával fejezé be. — 
Egy szép leányka tiszta, csengő hangon ’s magyarul áldást kért a’ fejedelem ’s a1 lel
kes nádorné fejére, emberszeretet- és türelem-, jo g - é s  igazságért fohászkodott a ’jog  és 
igazság kútfejéhez. —  E’ mellett az iskolai ifjúság magyarul az ismert népdalt éneklé 
’s az egészt a’ Minchaimádság fejezé be.

Pesti színészeink mégsem érkeztek föl. Az aláírási iveken, mellyeket B a r t a y ur 
bocsátott ki, örömmel találkozunk a’ főrendi tábla ellenzéki oldalának lelkes tagjaival, 
mig hiában keressük azok neveit, kiket, mint a ’ szinügy őszinte és hő pártolóit, szeret
tük tekinteni.

A’ német színház, mellyröl tüzetesen tán máskor ismét írandók, szép közönség
nek örül. M e g e r l e  ur megérdemelni buzgólkodik a’ közönség pártfogasát ; mar 
több uj és nem kevés jó darab adatott. Ma adatik először Nestroy legújabb bohózata : 
„Der Zerrissene“ , mellyröl legközelebb.

F. hó 2-kán a’ dunaparti katonai laktanya éji őre, megunva a’ zsibbasztó béke 
napjait, főbe lőtte magát.

E’ napokban néhány négyszeg öl foglalá magába az élet legfőbb három szakaszát. 
Egyik szűk utczánkon halottas sereg vonult végig; a’ kísérő sereg hulláma több kocsit 
tartott fel, mellyek az ellepett utczába folyó két külön utczácskából robogtak elő. E’ 
kocsik egyikén keresztvízre vittek egy kisdedet, a’ többin vidor násznép ült. így ülnek 
össze az életben sokszor a’ legellenkezőbb dolgok; igy vegyül fény az árnyékkal, rom
lás a’ teremtéssel. Isten velünk! Y o l e .

XV.
Május lOkén.

Nap nap után foly, szeretett Leonám ! ‘s minden a' régi vágásban forog ; a’ m a 
mindenben hasonlít a’ t e g n a p u t á n h o z ,  's társasági életünk csöndes tengerén egy
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kis hullámot sem ver fel a’ sors és emberi kéz. Minden erő, érdek és figyelem a* ta
nácskozási termekben öszpontosul és ezért sokszor kisért meg az akarat arról, mi min
den honleány előtt is érdekes, az országgyűlésről Í rn i ; de illyenkor mindig eszembe 
jut Apelles visszariasztó mondása, ’s a' socialis élet mezején kezdek tarlózni , hogy 
számodra, — hisz én csak neked Írok— } egykét érdekes eseményt emelhessek ki. 
De engedd most mégis, kedves Leonám, hogy kevés időre mellőzve az élet ezernyi 
baját, csak néhány szóval térjek vissza ahhoz, miről múltkor csak homályosan irhaték, 
országgyűlésünkhöz. Azt állítják ’s leveleim egyikében én is emlitém, hogy a’ tanács
kozások elvesziték érdeküket's a’dolog — hogy úgy mondjam — zomanczát;és mégis gyak
ran tömvék a’ karzatok; és valahányszor érdekes ülést, életkérdéseink élénkebb vitatá
sát reméljük, a’ növílágis mindig megjelenik karzatán, és itt lelkesb hölgyeink többjei
vel talátkozhatol, hogy, mint íróink mondani szokták, tekintetükkel a’ férfit küzdés
ben emeljék , és a’ szónok szemeikből merítsen (ha máshonnan nem tud) lelkesedést. 
Valóban én csak méltányolni tudom hölgytarsaim e’ részvétét, ’s a’ haza szép jövőjé
nek egyik zálogául tekintem ezt, mert a’ hon, mellynek leányai hideg kebellel tudnak 
gondolni a’ honanyára_, és nem lelkesülnek fel, valahányszor a’ honügy forog kérdés
ben, az nem fogja szülni a’ Gracchusok, nem Coriolan anyját. Mondom, méltánylani tu
dom e’ részvétet, melly a’ tanácskozási terembe vezeté nőtársaimat; csak e’ részvét 
kevés perez alatt ne apadna le , ’s a’ szép nagysádkák figyelmét sok minden ne foglalná 
el annyira, hogy oszt, kedélyes conversatiojuk miatt, azok figyelme is zavartatik , kik 
a’ terembe figyelni és hallgatni jöttek. Vagy úgy! önök mosolyognak szép ajkaikkal, 
kedves rokonim, ’s zsebszótárunkban a’ h a l l g a t á s t  a’ k i v i h e t  f e n s é g  alatt ke
resve, picziny ujjaikkal lemutatnak’s pajkosan kérd ik : csend uralkodik-e ott lent ? 
Önöknek igazuk van, lent is életzsivaj terjeng, ’s ha önök hallgatnak is, mi még sem 
hallunk. Ha ez t ,  szeretett Leonám, tekintetbe veszed, nem fogod megtagadhatni cso
dálkozásodat a ttól, hogy illy zsivaj és átalános figyelmetlenség közt geniealis gyors
írónk Hajnik Károly minden szót, minden szót el tud lesni a’ szónok ajkairól.

Kik a’ nemzeti kifejlődés és alkotmányos élet garantiáját a’ nyilvánosságban is 
lelik, mondhatlan fontosságot tulajdonítanak a’ gyorsirászatnak ; és én megvallom, va
lahányszor e’ tudományról gondolkoztam, lelkemben mindig felvillant a‘gondolat, hogy 
a’ gyorsíró nem-gyorsiró embertársainál sokban tökélletesb lény, mert mint isten 
előtt nem röpül ki a’ kebelből sóhaj észrevétlenül: úgy e’ gyorsíró előtt nincs el
veszve egy szó, egy gondolat, egy eszme; pedig hány eszme, hány gondolat me
rült fel és merült le ,  miilyen csak században fakad fel egyszer a’ lélekböl? Mo
solyogsz, tudom, a’ túlzó barátnén; de kérlek ne feledd, hogy , mint mondám, nem
zeti kifejlődésünk és alkotmányos életünk egyik garantiája a’ nyilvánosság és ennek 
egyik eszköze, a' gyorsirászat. Demi magyarokul sokat el birunk felejteni, és mert az 
áldott magyar föld munka nélkül is megtermi gyümölcseit, azt hisszük, gyorsíróink is 
lesznek, és majd leend, ki napéjjeleit áldozza fel e ’ pályán, mellyen elismerés és mél
tánylás nem jut jutalmul. Hiú remények! mint nemzet egyesülés nélkül nem lehet 
nagygyá, úgy intézetek áldozat nélkül nem állhatnak, és váljon jogosan kivánhatjuk-e, 
hogy valaki ereje és érzelme legjobbikát áldozza fel, és annyi munka, annyi önmegta
gadás után még azt sem remélhesse, hogy napjai, mellyeket a’ haza ügyének érdekében 
töltött le, biztosítva lesznek? mert, kérdem, ennyi eredmény’s Hajnik urnák hazafiui 
igyekezete ’s példátlan szorgalma mellett is történt-e a’ gyorsirászat előmozdítására ’s 
ez ügy jövőjének biztosítására csak legkisebb lépés is ? Oh, mi mindent szeretnénk 
— áldozat nélkül! —  De mégis szabadjon hinnem, kedves barátném, hogy a ’ fontos 
ügynek hazánkban is van jövője.

Mint látod, kedves Leonám, barátnőd figyelmét változatosság ’s a’ felfogott ügyek 
érdeke miatt mi sem kerüli ki. És midőn egyrészről a‘ társasági élet jelenetei-, és né- 
melly nagyobb érdekű dolgokról elmélkedem, akkor más részről figyelmem hazai iro-



480

dalműnk sem kerülheti el. Könyvismertetést 's irodalomtörténetet nem irhatok , csak 
mint rokon tárgyról a’ könyvárosi visszaélések non plus ultrájáról kívánok néhány ko
moly szót mondani. —  Általános a’ panasz könyveink drágasága miatt, minek okát 
sokan az olvasó közönségnek igen kis számábau lelik, bár én megfordítva, a’ közönség 
csekély számának okát keresem a’ könyvek drágaságában. De minthogy jelen viszo
nyaink, irodalmunk jelen állapota közt mint a' két egymásra viszonlagosan ható ok áll, 
a’ könyvek drágasága t. i. és az olvasó közönség kis száma : váljon czélszerü, helyes 
és szabad-e az egyébiránt is felette drága könyvek árának önkénytes fölemelésével 
azon kis szám könyvszerzési hajlamát is , melly olvas, elzsibbasztani? Lelkiismeretes 
dolog-e irodalmunk termékeivel kalmárlelküleg ekként üzérkedni, és azon könyve
ken is, melly löl a’ bizományos 10 — 20 pcentet kap, más 10 — 20at huzni? Maga ne
vén nevezném meg e' t e t t e t , ha kénytelen nem lennék megnevezni a' könyveinket 
ekként kezelő könyvárost is. Ha a’ könyváros városunkban egyedül volna, mint egy
részről nem csodálnám, hogy gazdagodási systemája ellenére is,, akad, ki boltjába köny
vet venni lép be, úgy más részről nem kellene megmondanom az úgyis kitalálható ne
vet; de miután városunkban több könyváros is van, kik könyveiket bolti áron adják, 
‘s csak egy fillérkét sem zsarolnak (mint mondani szokás: (,,für die Fuhr‘‘) az olvasó 
közönségen: négy szem közt megkell mondanom, hogy a 'hamis könyváros W i g a n d  
ur. — Vizsgálni a’ m.t.  társaság hatási körét nem akarom, de úgy hiszem: mint szép 
hivatása a’ tudomány és nyelv elövitelével a’ közértelmiség- és nemzetiségünket elő
mozdítani, úgy körébe tartozik őrködni a’ felett is, hogy könyvei’s az irodalom egyéb 
termékei, mint a’ czélra szolgáló eszközök, menjenek át az é letbe,’s az iró, ha munká
jával hatni akart, czélt érhessen ’s fillérkedő lelkek ne fosszák meg a’ közönség egy 
részét a’ lehetőségtől, ez eszközöket megszerezhetni. És én hiszem, a’ m. t. társaság 
derék és általam igen tisztelt titoknokának figyelmét, kinek irodalmunk és fökép iroda
lomtörténetünk annyit köszön, nem fogja elkerülni e'  körülmény. —  E‘ hitben és 
szeretettel ölel hú Y o l é d .
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IV.

Ida tagjait a’ rémülés megtöré, — kórágyban fekvék az éji Jelenet óta és 
gyakran forró lázban szenvedett. Többnyire atyjának képe tűnt fel ekkor előtte 
gyilkos kezek között, vagy az álarczos ősz fő, melly megrohanta öt; a’ 
gyöngéd atya aggódva iilt gyermeke ágyánál, aggódva figyelt a’ kedves aj
kakra, — és szavak tolulának ezekre, minőket csak a’ mély fájdalom adhat; 
a’ fájdalom hangja közé pedig szerelmi szó is vegyült... Dénest, a’ szabadi
tót dicsöité a’ leányka; mint üdvezitö tűnt fel beteg képzete előtt, és öntudat
lanul, nemével az ihlettségnek beszélt róla , keblére szoritá kezeit ’s gyen
gülve rogyott párnáira.

Az öreg bárót egy eszme szállá meg, gondolkozva járt fel’s alá szobájá
ban’s szüntelenül gyermekének hogyléte felöl tudakozódék; az est közele
dett, midőn Ida, mély álomból ébredezve, nyugodtan nyujtá atyjának kezét.

,Hogv érzed magad?‘ kérdezé az öreg, és a’ legbensőbb szeretet kifeje
zésével hajlott feléje.

„Könnyebben, kedves, jó atyám! az álom nagyon erösite... Cseveg
jünk kissé.“

3 2
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Terényi komoly arczczal üli leányához ’s lassú hangon kérdező:
,Erzesz-e elég erőt, gyermekem, egy kérdésre felelni, mellytöl élted 

boldogsága fiigg?‘
A’ leány meglepetve nézett reá; atyjának komolysága, a’ szokatlan kér

dés fesziték figyelmét, ’s ö késznek nyilatkozott.
,Te Arthurt nem szereted?4 folytaié atyja.
Ida arezát élénk pir borilá.
,Felelj nyíltan, gyermekem. Mondám, hogy e’ percztől élted boldog

sága fiigg.‘
,,Igen, atyám, nyíltan fogok felelni, de hiszen ez nem rendíti határozato

mat. Arthur nem bírja szerelmemet.4-
,Hallgassreám,leányom!— Midőn elfogadám tőled azon áldozatot, mellyet 

anyagi létünknek hozál, ugy valék meggyőződve, hogy Arthurt ugyan nem, 
de mást sem szeretsz.4

A’ beteg mindinkább pirult.
,Ne pirulj, gyermekem! nem szólok hozzád a’ szemrehányás hangján; 

mert jól tudom, mi hatalmas a’ kebel szózata;., tudod azt, kedvesem, hogy 
én tégedet mindenek fölött szeretlek és boldognak akarlak látni, ha . . .  h a l
taién nyugalmam árán is. — Mit tegnap éjjel, mit ma hallék, azok meggyőztek 
arról, hogy te Ernyeyt szereted... Ne rejtsd el arezodat, gyermekem; én is
mét nem vádollak, mert a’ s z í v  nem hallgat mellékes tekintetekre ;  sokszor az 
ész szava is tompa hangokba enyészik; de maga Ernyey is becsületes, derék 
férfiú .. . .  ’s azért, kedves Idám, én feloldozlak az adott szó alól!4-

lilának első érzete tulragadás v o ltj.. az ég, mellyet a’ sors kevés perez 
előtt olly messze taszita tőle, nyiladozni látszék, ’s üdvezitö angyalként a’ked
vesnek képe lebegett el^. De jövő pillanatban atyjára, a’ tisztelt őszre gon
dolt, ki nem tudva, nem érezve tette nagyságát, a’ legnagyobb nyugalommal 
tekinte reá. A’ nő ajkaihoz ragadá kezét, és térdeire emelkedék.

„Áldja meg önt az ég,kedves,kedves atyám! áldja meg legszebb áldásai
val dicső lelkét, jutalmazza szép napokkal azon édes érzetet, mit szivembe 
öntött, de ez áldozatot nem fogadhatom el; — a' szó ki van mondva, ’s isten 
büntetését vonnám magamra, ha önt a’ szegénységtől nem menteném meg.44

,A’ szegénység nem olly nagy átok, kedves Idám, mint az emberek hi
szik; a' nagyravágyás daemona az, mi elviselhetlenné teszi; — hol a’megelé
gedés szivekben él, ott a’ szalmakunyhó palota-, a’ pokrócz selyemtakaróvá 
válik__  Inkább leszek szegény, de jó atya, mint dús, de gyermekem üdvrab
lója.4

,,I)e ön olly nagyon ohajtá e’ házasságot.44
,Ohajtám, mert hivém, hogy szived szabad ’s talán idővel szeretni fogod 

férjedet; azon óhajtás is állott lelkem elölt, hogy napjaidat kényelemben élhesd 
el. — Hidd meg, gyermekem, nem önzés vala; mert életemnek igen cse
kély része van már hátra, ’s néhány falat száraz kenyér mellett szerencsés le
szek, ha téged boldognak láthatlak.4
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Az atya és leány kényüket hullaiénak.. .  Vélitek talán, hogy a’ szegény
ség félelme sajtolá ki? nem—  szeretet könyüi omlanak arczukon, minden 
csepp egy boldogság árját rejté magában, ’s az illy köny iidvezit.

,,De mit fog mondani a’ világ e’ hirtelen változáshoz? .— barátink már 
tudják a’ tervet“ — kérdezé Ida.

,Hagyd a’ világot csevegni, leányom! ha az ember mindég csak reá te
kintene, üres vázzá aljasodnék, mellynek szívvel, agygyal nem szabad bírnia, 
melly forog, miként a’ szél fii, melly. . .  de minek szólok többet? A’ föld leg
undokabb férge: a’ világ hiú fia.4

Gyermeke csudálkozva tekinte reá ; mert a’ nyugodt vonásokon harag 
lángjai lobogtak.

,Ugy van ez, gyermekem; — folytató — ki a’ világ ítéletét isteníti, meg
vet miatta mindent, megszűnt érezni, mert szívtelen; gondolkozni nem tud, 
mert mást, mint a’ nagyvilág, gondolni sem akar; megszűnt lenni ember és 
lön áruczikk, melly néhány haszontalan tapsért az ürességnek eladja magát.... 
Nem egyéb ő, mint esztelen majma a’ világi semmiségnek... Hanem eltérek 
czélomtól ’s keserű vagyok, midőn csak boldogítani akartalak/

Ida meleg kézszoritással felelt.
„Való az, jó atyám, hogy ha Croy nyerend, elvesztjük mindenünket ?44 

kérdezé utóbb.
,Az igaz, ’s ez keserít, nem a’ nyomom érez miatt, mellyet lábaimmal 

taposnék, ha jó tettre nem használhatnám: de nem fogom eltűrhetni nélkülö
zésed szemlélését.4

„Ettől ne féljen ön, — én tudok dolgozni is. De nem lehetne a’ gróffal 
egyezni valamikép?44

Az öreg tagadólag rázta fejét.
,Ha Arthur nem lenne , akkor igen, mert a’ gróf adósságokba merült;— 

’s hogy csilloghasson a’ nagy világban üres bábjai előtt, pénzre van szüksége 
— néhány ezerért lemondana azon jogról, mit vakeset ’s elődeim hanyagsága 
által nyert.4

„Meg nem foghatom, miként gátolhatja öt fia?44
,Azonnal megmondom. — Arthur könnyelmű, és sok pénzt követel — 

jószágaink összefolyásuk által tetemesen nőne a’ jövedelem , azonfelül a’ fiú 
sz e re t.. . .  ’s az öreg számitó, hajlandóbb nyúlni a’ nagynyereséghez, mint 
beelégedni néhány zsíros konczczal. — Olvasd csak levelét.4

Ida kevés szóban világos tanúságát olvasá annak, mit atyja mondott; a’ 
gróf e’ levélben kérte meg kezét Arthur számára.

,Helyzetünk azonban nem olly felette rósz, mint tegnap gondolám; — 
folvtatá Terényi — ügyvédem ma nevezetes oklevélt talált levéltárunkban, 
mellyel, ha a’ pert nem nyerem is meg, mindenesetre annyira megcsonkítom 
Croy nyereségét, hogy szép vagyon marad még kezem között.4

Ida nem szólhatott....  Vannak pillanatok , midőn a’ kebel elfogultságá-
32*
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ban nem az ajkat választja tolmácsul, de a’ szem sugáraiba, az arcz vonásaira 
önt szavakat, ’s ezekből most az atya gyermeke boldogságát olvasá.

,Nincs több mondani valód ?4 kérdező mosolygva.
A’ leányka párnái közé rejté piruló arczát, hasonlóul a’ virító rózsához, 

melly hótérre hull.
,Nem bíztál bennem, Idácskám, — enyelgett az öreg — ’s azért bünte

tést érdemelsz ... mitsem engedek meg, ha nem kéred tőlem/
Hókarok fűződlek most körűié, leánya szavai suttogássá váltak.
„Add nekem ö t!“ rebegé.
,Kit ?4
„Kedvesemet!“
,Csak tovább, gonosz leány! még nem érlelek/
„Ernyey Dénest“ . .. kiálta Ida ’s atyja kebelébe rejté égő arczát;— egy 

ideig néma ölelésbe maradt atya és gyermek, utóbb kibontakoztak a’ nő ked
ves vonásai, ’s kérdöleg fordultak az őszhöz :

„Soha sem hivém, kedves jó atyám, hogy ön megegyezend.“
,Es miért, leányom?4
„Mert Dénes csak egyszerű, szegény nemes.4-
,Azt jól tudod, gyermekem, hogy én nem osztom a’ világ előítéleteit; 

hogy senkinek érdemül nem tulajdonítom , mit csak a’ vakesetnek köszönhet. 
— És aztán, ha illy szoros korlátok vonatnának az emberek között, hova lenne 
a’ kapocs, melly az embert embertársához csatolja? nem méltán gondolhat
nák-e magokat közelebb állani az istenséghez azok, kik arany között szület
tek? Nincs a’ mindenségben ferdébb fogalom, minthogy nagygyá születni is 
lehet/

Ida alig hallá ezeket, .. lelke a’ kedves képéhez szállongott, ’s szive 
repedhetett meg örömében, ha azon perezre gondolt, mellyben az atyai áldást 
hozhatá neki.

,Van egy, — folytató a’ báró — mire századunk nem igen ügyel, melly 
mindinkább kezd tiinedezni a’ közéletből, de mi nélkül az ember durva hús- 
tömeg, a’ vakeset által bele lehelt öntudattal — és ez a’ benső erény; bizto- 
sitasz-e e’ részben Dénes felöl?4

A’ leányka ünnepélyesen emelé föl kezét.
„Hogy Dénes lelkét vétek nem terheli, hogy keblében az erény szava él, 

azt tudja istenem.“
,Biztositasz-e, hogy múlt napjainak valamelly tette nevedre szenyl nem 

borit? Látd, ö kevés idő óta lakik e’ vidéken; előbbi viszonyairól mitsem tud
hatni, nemét a’ rejtélynek borítja rájok; — pedig az erény sokszor kikaczag- 
tatik ugyan, de azért ritkán rejtjük e l/

„Ismétlem, atyám! öt bűn nem terhelheti.44
,Legyen úgy. . .  én ugyan keveset adok a’ világ Ítéletére, de mégsem 

szeretném, ha férjed miatt pirulnod kellene. — És most nyugodjál, gyerme
kem ! Jó éjt!4
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Aludt-e Ida, vagy csak sziválmaiba merülve fekvők, az talány előttünk, 
mit fejtsen meg az, ki hasonlót tapasztalt... Igénytelen véleményünk szerént 
azonban nagyon hihető, hogy az, ki előtt uj rózsajövő nyílik , kinek minden 
képzete szivbeli üdv: nem fogja keresni az alvást, mellynek álmai, ha éde
sek is, mindég csak álmák maradnak.

Mig a’ báró lakában két élet boldogságának vetteték meg alapja, addig az 
országúton csikorgó hidegben két sötét alak sietett. — A’ hold tisztán ra
gyogott, ’s a’ szél magasra halmozá helyenként a’ havat, mig máshol a’ föld 
sötét rögei látszottak. A' két férfiú valamit várni látszék, mert időnként meg
állónak ’s hallgatóztak;. . .  most az egyik szólani kezde :

,Késnek; — úgymond — éjfél közeledik, talán ma nem is megy a’ 
városba.4

„Ott kell lennie, mert holnap korán reggel párbajra hívta k i . . .“
,Miért nem folytatod ? Kivel akar víni ?‘
„Dénessel.“
,Lehetetlen !‘
„Szavamat reá.“
,Honnan tudod?4
„Ma, midőn a’ városba lopózlam, haliám e’ hírt keringeni; gondolhatod, 

hogy a’ gróf nem igen titkolózik; De mit csinálsz fegyvereddel?44
,Készen tartom, hogy golyóm biztosabban sújtsa ö t... Mit gondolsz, Li- 

pól! nem áruiá még el titkomat?4
„Alig hiszem; egyébiránt ha közlött titkot megörzeni akarsz...“
,Öld meg birtokosát,4 — végezé Bernát ’s fegyverére támaszkodék. 
Lipót ezalatt Daemonnal foglalkozók, elhozó az állatot, mert a’ merény 

után egyenesen a’ határ felé szándékoztak futni és többé vissza nem térni 
kunyhójukba. A’ róka szokatlanul nyugtalankodék,.. ura rövid pórázon tartá, 
de minduntalan sikerült az ügyes állatnak kibontakozni kezei közül; a’ hideg 
dermesztő vala, ’s Daemon hihetöen a’ kunyhóbeli tűzhely után vágyakozék. 
— Újabb nyugtalankodását Lipót veréssel jutalmazó, mire a’ róka éles fogait 
kezébe temeté. Heves csapások hullottak reá, és jövő perczben, kiszabadulva 
Lipót köteléből, a’ kunyhó felé futott.

„Átkozott állat! — kiálta a’ rabló — valódi ördög! mint vérzik ke
zem !“

,’S mint siet a’ fagyos hóban, pedig minden lépten rétegei alá vélnéd 
hullani.4

„Hadd menjen a’ nyomoru; — uj tanúság, hogy hűségről ne álmodoz
zam Hozzám csak a’ balsors lehet hű ;., de csendesen! kocsit hallok zö
rögni.44

A’ zörgés közeledék; a’ két rabló elvonult az utmelletti erdőbe, ’s csak 
akkor tört elő, midőn a’hintó előttük robogott... Jól irányzott csapások földre 
teríték a’ kocsist, mig Arthur tőrét ragadá meg; de csakhamar meggyőződök
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az ellentállás hasztalansága felöl, mert kevés lépésnyire tőle egy alakra derité 
a* hold sugarait, melly löcsövet emelt feléje.

,Ne mocczanj, — kiáltá rekedt hangon — vagy halál fia vagy.4
,„Gyilkosok! mit akartok? Pénzért álljátok utamat?444
„Kiürítjük zsebeidet is, jó madár, — szóla Lipót — de személyeddel is 

számolunk.44
„,’S kik vagytok ti, hogy számadásra vonni merészkedtek ?444
„Szegény rablók, mint láthatod; de mivel a’ hatalom kezünkben van, 

urak , mig te alattvalónk. — Gyorsan ! emberek jöhetnének.44
,Igen, igen,., gyorsan! mert elvesztem türelmemet.4 A’ rabló felka- 

czagott. •
„Emlékszel-e — kérdezé a’ halál nyugalmával — a’ biinre, mit néhány 

év előtt követéi el?44
,„Nyomora paraszt! — kiáltá Arthur. — Gyóntató atyámnak véled ma

gad? — El veletek;., segítség, segítség!4í4
,,A’ pokol távol van, nem segíthet,. . .  de mégis siessünk, Bernát! pan

dúrok vannak közelünkben. Jut-e eszedbe, gaz kéjencz, Mari, az elcsábí
tott nő?44

,„Igcn,.. felséges estét tölték vele.444
„Lásd férjét előtted, ki a’ szent árnyat boszűlni siet, — készülj a’ ha

lálra !‘4
Fölemelt késsel rohant a’ gróf felé , midőn óriási kar állal érzé magát 

visszatartva, ’s Bernát dörgő szózatát hallá:
,Felelj nekem is — kiáltá— ’s mondd : megörzéd-e a’ titkot, mit gazsá

god ada kezedbe?4
,„Ki ezen uj porféreg ’s mit akar tőlem?“ 4
,Bernát vagyok.4
,„Ah, értem ... A’ főbíró u r . . .? 444
,Ne tovább . . .  ’s felelj kérdésemre: megörzéd-e a’ titkot T
,„Legelső alkalommal kikürtölöm a’ világnak, hogy azon esetre is , ha 

párbajban én esném el legalább gyalázat érje.444
,Ugy isten kegyelmezzen lelkednek!.. A’ halált megérdemléd.4
Majd nem ugyanazon perczben sujlá Arthur agyát Bernát golyója, melly- 

ben Lipót szivébe mártá a’ kést; az ifjú lélekteleniil hanyatlott ki a’ kocsiból, 
’s vérével festé a’ hórétegeket.

„Marim! boszúlva vagy!44 — kiáltá Lipót.
,Titkomat megörzém, és Dénest megmentém a’ gya láza ttó l,... de 

mi ez?4
A’ rablók lépteket hallanak.
„Siessünk! Ezek üldözőink. — Kutass, Bernát, a’ kocsiban, én zsebeit 

ürítem ki.44
Fegyverropogás szakitá félbe szavait, 's jövő perczben Bernátot az erdő

nek látá rohanni. . .
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„ A’ kunyhóban találkozunk!“ kiáltá fojtott hangon utána, Arthur lár- 
czáját kebelébe rejtve, ’s tőrével az erdő más része felé sietett. — A’ hold 
ezüst fényben csillogott, ’s a’ rabló alakja tisztán látható lön.

,Állj meg, vagy lelőlek!‘ dörgé egy hang y mig a’ szökevény hatalmas 
ugrásokban közeibe a’ sűrűhöz.

,Tüzet!4 kiáltá ugyanazon hang,’s tiz golyó robogott el Lipót felett, ki a’ 
vészes szó hallatára földre veté magát. Most villámként pattant fel a’ hóból ’s 
üldözői felé fordult.

,,Ismét csak azt mondom, — kiáltá — nincs megöntve a’ golyó, melly 
agyamat zúzza szél; nem vágatott le a’ fa, min Lipót végezze életét—  Jó 
mulatóst, urak !44

,.Lipót a’ gyilkos! — orditá tiz torok — utána!44
’S a’ rabló üldözőivel együtt a’ sűrűbe tűnt. Időnként lövések dörögtek, 

százszorozva az erdei viszhang által,’s enyészve a’hegyek ormaiba; majd is
mét egy füttyentés metszé el a’ csendet, vagy farkas ordítása zavará a’ vadak 
nyugalmát. — Két óra telhetett el, mióta a’ pandúrok Lipót üldözésére rohan
lak, ’s még semmi jel a’ fáradozás sikeréről... perez perez után mull, óra uj 
órát válta fel, ’s a' csend csak szélzúgás által zavartatott m eg... De midőn a’ 
hajnal piroslani kezde a’ láthatáron, a’ hó ropogott közeledők léptei alatt. Az 
erdőből pandúrok jöttek elő ingadozva, megtörve a’ hosszú üldözés által.

„Átkozott ficzkó! — mondá az egyik — úgy szaladt, mint a’ telivér mén; 
— óranegyed múlva elvesztőm nyomait.44

,,A’ setétség miatt nem láthatónk; — szóla egyik társ — a’ hold sugarai 
nem bírtak az ágakon keresztül hatni; ’s igazat szólva, én is eltévesztém 
nyomát.“

,,A’ heves szél is azonnal clfujja a’ lépések helyét,— ’s bizony csak el
szökött ö. . . 4

„Hát ezzel mit csinálunk?44 kérdő egy legény, ’s Arthur holttestére 
mutatott.

„Fektessük kocsira szolgájával együtt, ki nem sok kedvet mutat a’ föl
éledéshez, ’s vigyük a’ szolgabiró úrhoz.44

„Igaza van Miskának, vigyük a’ megye házába; — a’ szegény lovak kö
zül is egyik dermedten fekszik. Kár érte, bizony szép csikó volt44

Mig a’ pandúrok a’ kocsi körül foglalkoztak, addig vezérök a’ gyilkosság 
helyszínén tekinte körül... Közel a’ holttesthez figyelve lótszék vizsgálódni, 
’s utóbb egy legényt szólita magához.

,Pista! jer id e ... Te gyakorlott vadász vagy... mondd, mi vadnak nyo
ma ez ?4

„Engem úgyse, ez rókanyom; ’s noha kissé elfuvá a’ szél, fogadni 
mernék, hogy éjjeli járás.“

A’ vezér egy más pandúrhoz fordult:
,Te Gergely! — szóla — nemde Lipótnak, a’ megszökött gyilkosnak, egy 

róka volt birtokában ?4
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„Az ám, még pedig szelíd, mint a’ kutyaí“
,A’ nyom talán menhelyökre vezet. — Jöjön velem négy legény, a’ többi 

a' kocsit kiséri a’ városba. Rajta, siessünk! Talán fészkükben lepjük meg a’ 
madarakat.4

És az őt fegyveres azon utón haladott, mellyet Daemon mutatott ki 
előttük.

V.

Bemát,szabadulva üldözőitől, a’ kunyhóba siete, társára várván, kinek sza
vait hallá futásakor. A’ rókát a’ tűzhelyen találta, ’s maga is fáradtan rogyott 
a’ szalmára, nemével az érzéketlenségnek , ’s hidegtől dermedezve. Eszméi 
lassanként derülni kezdének: látá maga előtt Arthur holttestét, megtörő sze
meit; hallá végnyögéseit, ’s borzadozék; megszűnt minden inás gondolat, 
tényként állott előtte, hogy az ifjú gróf megholt, és ö . . . .  gyilkosa! — Ke
zére tekinte, ’s azon vér ragadt —  Őrülten siete a’ szabadba, ’s hóval dör- 
gölé a’ foltokat, mig saját vérét látá elöszivárogni; majd öltönyére hullottak 
szemei, és mindenütt a’ rémes büntanuk! Arthur halálnyögése hangzott fü
lébe, meredt szemei reá valának szegezve, és bárhova fordult, bár a’ szalma 
közé temeté gondnehéz fejét: a’rémitö szempár előtte állott; — nem volt semmi 
menekvés! — Végre a’ bágyadtság álomba dönté, de a’ halál képei újra fel
tűntek lelke e lő tt... Csontvázak lengték körül a’ kisérteti sirtánczban; az el
aszott csontok iszonyú recsegéssel öleiéit egymást, és mindenik főben a’ ré
mes szemek forogtak!.. A’ táncz majd élénkebi) lön, ’s pokoli gűnykaczaj 
vegyült a’ tombolásba; végre a’ sír gyermekei harczra. kelének,’s dühösen 
kongaták össze fejeiket.. és az üres koponyákból dörgések hangzottak, villám- 
csapások hasiták a’ levegőt.

Bernát felriadt. — Az álom képei valósulának; dörgés hatá meg fülét__
A’ vér megfagyott ereiben, mert a’ kunyhó ajtaját hallá roskadozni izmos 
csapások alatt. És a’ vesztőhely állott előtte minden rémképeivel: az 
akasztófa, a’ kötél, a’ bakó;., mindez mondhatlan kínözönben vonult el lelke 
előtt, szabadulási eszme villant agyába, de jövő perczben két pandúr a’ szo
bába tört.

,Utánam, bajtársak! — kiáltá egyikök — Itt a’ jó madár.4
Bernát körülvéteték, a’ nyílt ajtón világosság özönlött be, ’s a’ rabló ar- 

ezát síri halványságban mutatá.
,,Ez nem Lipót,44 mondá egy pandúr.
„Nem ám, de a’ másik.44
„Ez is ott volt; láttam, midőn megszökött.44
„Hiszen ez Bernát bácsi.44
„Az biz e’ ; — no, bácsi! most az egyszer sajnálom, mert aligha föl 

nem magasztaltatok.44
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Mig a' legények e' szavakat ejtek, az üreg visszanyerő lelki nyugalmát, 
s a’ vezérhez lépett:

„Vigyen ön a’ biró elébe . . reám a’ halál vár!*4
Ezek valának szavai, többet semmi kérdés, semmi enyelgés nem csalt 

ajkaira; csak midőn a’ rókát hallá említeni, akkor tekinte körü l,.. és Dae
mon, hihetöen sejditve a’ bajt, sehol sem találtatott, Bernát pedig társaival a’ 
város felé haladt; midőn a’ kunyhót elveszték szemök elöl, Lipót lépe a’ szo
bába . . .  A’ rabló arczán köny pergett alá.

,Szegény Bernát!... akasztófára hurczolják, ’s ezt én okozám,. . .  ö ha
lálra megy, migén biztosan rejtezéma’hófal mögé. De jőjön,minek jönie kell;
ez vala utolsó büntettem.4

«

Elhagyá a’ szobát ’s újra a’ hegyekbe sietett; — az est alkonya egy bar
lang öblében találá.

Bernát ezalatt a’ megyeházhoz kisérteték, ’s rövid idő múlva öt biró 
előtt álla. — Nyugalma pillanatra sem hagyá e l ; úgy látszott neki, mintha az 
élet már csak teher lenne olly név mellett, mellyre mindenki átkot mondana, 
mellyre ezerszeres bélyeg sütteték — nem rettegett azon perez eszméjétől, 
melly átmenetet képez élet halál között... Az éltet ismeré minden iszonyai
val, a’ haláltól nyugalmat remélt; . . nem volt csat, melly a’földhöz kapcsoló, 
Nem létezők szem , mely megnedvesülne balsorsa miatt. — ’S minek az élet 
annak, ki számára a’ széles világon senkinek egy részvétkönye nincs? Mi
nek éljen az, ki a’ jót csak mint múltat ismeri? ’S azért a’ nyugalom az öre
get nem hagyá el mindaddig, mig a’ határzó perez közel nem vala- Tisztán 
felelt a’ bírák kérdésére, ’s megvallá gonoszságait; csak midőn bűntársa hol
létéről kérdezteték, látszott némi változás vonásain

,Gyilkoltam, urak! de áruló soha nem leszek ;.. kérdezzenek tovább.4
,,Volt-e Lipóton kívül más bűntársad is?44 kérdé a’ biró.
Az öreg szilárd ,,nem“mel felelt.
,,’S előbbi bűntetteidben?44
Bernát arczára pir borult.
lekérdezzenek erről, urak, mert, istenemre! többet nem felelek, — 

kiáltó. — Én öltem meg Croy grófot, én rabiám meg országúton .. • gyilkos, 
rabló, útonálló valók; kell-e még több? Számomra már csak egy menet van.., 
az akasztófához!4

És nem csalódott. A’ bírák halálra itélék, az ítélet végrehajtására já
rásbeli főbíró Ernyey Dénes küldetvén ki; az elitéit halálsápadttá lön.

,Esdeklem önök előtt, uraim, — mondó remegve — válasszanak más 
végrehajtót,. Ernyey urhoz hála köt, é s .. .  é s . . .  szóval, adjanak más vég
rehajtót.4

,,De mi okból ?‘4
,Mondám, urak, hogy hozzá hála köt, hogy.... Istenért adják meg e 

kegyelmet; én előtte meg nem halhatok.4
Most egy biró azt jegyző meg, hogy Ernyey Croy halálának ’s a’ gyil-
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kos elfogatásának hírét betegágyban vévé, és bogy e' szerént az ítéletet nem 
is hajthatja végre,— ennek folytában más végrehajtó neveztetett, az elitéit ar- 
ezát pedig üdvsugár derité.

•Az ég jutalmazza jóságukat,4 mondá csendesen ’s néma lön, mint a’ sír; 
— a- kiváncsi tömegre nem figyelt, nem őreinek kérdéseire, nem a’ nyújtott 
eledelre;., kezébe hajtá fejét ’s a’ halálra készült. — A’ sirharang kongása 
riasztó fel álmaiból; ’s egy kéz nehezedék vállaira, körültekintő — a’ néző 
csoport az utczára siete, hogy jókor a' vesztőhelyre érjen, az örök társaikhoz 
csatlakoztak, ’s az elitéit mellett csak egy pandúr álla.

• Mit akarsz? — kiáltá Bernát, nyugtalanul rázva meg a' lánczol, meíly 
egy faoszlophoz csatolá. — Hagyjatok nyugodtan meghalnom.4

„Nézz reám, Bernát! én társad vagyok!44
Az elitéit a’ szólóban meglepetve ismert Lipótra ’s fel akart emelkedni; 

az visszatartó öt.
„Vigyázz, — suttogó — a’ legkisebb felindulás elárulna, és együtt ten

nék a’ sétát, mellyre soha sem számoltam.44
,Miként jövél ide ’s mit akarsz ?4
,,Jövék életveszély közt, hogy utoljára lássalak.44
A’ két férfiú keze gyöngéd szorításra egyesült.
„Mondd, Bernát, nincs-e, mit reám bízzál?4-
.’S te megtennéd?4
„Mindent, bajtárs , mi erőmben á ll44
,Ugy hát siess hozzá, ’s mondd neki, hogy vég perczemig szereiéin, ál

dottam öt. — A’ titkot síromba viszem, ha évek múlva elaszott vázamat sírba 
fektetik.4

„Adok én sírt neked — suttogó Lipót— ’s esküszöm megtenni szentül 
azt, miben megbízói. — Még egy kérésem van.“

,Siess vele, mert őreim közelgenek.4
,,Ha észreveszikálarezomat, meghaltam; de mindegy— nem távozhatom, 

mig meg nem bocsátasz.44
Az ősz hallgatott.
„Én vittelek — folytató társa — a’ bűn örvényébe,én okozóm halálodat; 

Bernát, bocsáss meg!44
,Bocsásson meg az ég úgy , mint én teszem__  é s . •. ne feledd áldáso

mat. Isten veled!4
Az örök csudálkozának, hogy az elitéltet egyedül találók,’s kiváncsiak vol

tak tudni, miért’s hova tűnt el a’pandúr, ki az imént mellette álla; de a’harang 
újra megkondult, ’s Bernát szekérre téteték.. - Most, midőn ezrektől látó kör
nyezve magát, kik mindannyian nyomom éltének végét tüzékki nézöjátékul, a’ 
nagy perez eszméje szivét összeszoritá. A’soha meg nem tagadható halálfélelem 
hatalmasan működött kebelében, tagjai remegtek, nagy veritékcseppek hullottak 
arczairól, ’s a’ kétségbeesés iszonyú jelei tűntek fel vonásaira; — majd ismét a’ 
meggyilkolt ifjú rémképe kinzá, a’meredt halálszemek leikébe vésték égető su-
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gáraikat,’s fenn a’ hatalmas bíró széke mellett vádlóként látá Arlhurt állani; a’ 
poklot képzelé megnyíltnak lábai előtt, ’s mielőtt megholt volna, kiállá a’ halál 
legiszonyúbb kínjait; akkor sem nyeré vissza tisztán öntudatát, midőn a’ hág
csóra lépve, megkezdé a’ vég utat, mellyen az életben lehete haladnia, ’s a’ 
hóhér daléit testet függeszte az akasztófára.

Mig a’ néptömeg széllyedezett, részszerint sajnálkozva az öreg felett, 
részszerint Arthur halálának körülményeit beszélvén: egy alak folytonosan a’ 
vesztőhely közelében vala. Tagjait csinos öltöny fedé, de arczán átvirasztott 
éjnek nyomai látszottak... sokáig járdáit a’távozók közölt, de mindég vissza- 
tekinte a’ halál tanyájára, hol már éhező hollók károgva keringtenek; voná
sain most egy gondolat látszék átvillanni, és jövő perczben a’ város felé siete. 
Egy ház előtt álla meg, mellynek csinos külseje barátságos színben mosoly
gott feléje, de úgy tetszett, mintha borzadna átlépni küszöbén,mintha látat
lan erő visszataszítaná,... utóbb hevesen látjuk berohanni, és az ajtó bezárul 
utána — kevés pillanat múlva egy ifjú ágya előtt álla, ki bágyadtan támasz- 
kodék karjára :

,Kit keres ön?‘ kérdezé 
.,A’ főbíró urat “
,'S mivel szolgálhatok?4
„Hallgasson pár perczig reám, ’s megtudja ki vagyok, ki által kül- 

detém.'4
Az idegen székre bocsátkozék, ’s újra az ifjúhoz fordult.
„Remélhetem-e , hogy ön bizalmamat ártalmamra nem használandja ?“ 
,Ha bizalma önre nézve olly veszélyes, szabadságában áll más meghittet 

választania,4 felelt hidegen az ifjú.
„Lehet hogy éltemet koczkáztatom, de mindegy; megigérém neki, ’s 

azért legyen. Ernyey ur ! ma egy rabló felakasztatott.4*
Dénes arczaira halálsápadtság borult, ’s kezével fedezé vonásait.
„Miért lön sápadttá ? — kérdezé az idegen — tudja ön, ki volt e’ 

rabló?44
,Es kicsoda ön, hogy illy különösen szól hozzám, ki egy titkot. . .‘
„A’ titkot csak mi ketten tudjuk, 's én Lipót vagyok,Bernátnak...44 
,Gonosz ördöge,4 kiáltá Dénes; és a’ sápadt arczot haragláng boritá. 
„Igaza van önnek; — válaszolt a’ rabló —• ’s e’ vád sujtóbb most, mint 

valaha. — E’ perczben jövék sírjától, melly ég ’s föld között van, melly felett 
ragadozó állatok sereglenek, halotti tort ünneplendök... Látám az utolsó kö- 
nyüt megtörő szemeiben, utolsó áldását én hozám magammal, hogy azt önnek 
fejére halmozzam — és most itt áll ön előtt azon ember, ki felett az igazság 
szolgái örömtombolva csapkodnák össze körmeiket, ki reá siité ön nevére is 
a‘ vétek, a’gyalázat bélyegét, egy szövetségbe vonva azt, miből csak kárhozat 
s megvetés eredhet,... itt vagyok én, Lipót, ki az öreg Bernátot akasztó
fára juttatám . . . Önnek kezébe adom sorsomat, tegyen velem tetszése 
szerént44
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Mig a' rabló ekként szóla, addig Dénes szemeiből könyíik omollanak .. 
sokáig nem vala képes válaszolni, mig végre mondhatlan szelídségben, de ne
mével a’ metsző komolyságnak felelt Lipótnakr

,Nem teszek önnek szemrehányást, nem vetem szemére, miként azon jó 
öreget csúfos halállal, engemet talán örökös szégyennel bélyegzett, vagy leg
alább nyugtalanító félelmeknek ada martalékul... Mindez már a’ múlté. Meg
lehet, hogy a’ jövő feledés fátyolát borítja reá .— Menjen ön, hova tetszik, én 
megbocsátok.4

,,Tehát ön is! — kiálta diadallal a’ rabló, ajkaival illetve az ifjú hevesen 
megragadott kezét. — Isten áldja meg ö n t! . . .  Megbocsátott ö is, ki talán e’ 
perczben végezi a’ nagy számadást. — És most két kő gördült le szivemről. • 
Ti, kiknek annyi roszat okozék, megbocsáttok, most csak az egek urát kell 
megengesztelnem, ki végetlen kegyelmeiben.“

,Miként halt meg bűntársa?4 kérdező Dénes némi szünet után.
„Áldással ajkain... ’s érdemlé-e áldását más, mint ön? de hagyjuk most 

ezt, ’s térjünk a’ dologra! Én esküvőm neki, hogy tetemit sírba teszem, ’s 
megtartom eskümet; akar-e ön tanuja lenni a’ temetkezésnek?“

,Nem értem önt.4
„Ha az éjfél elkongja rémes ütéseit, halála színhelyére fogok sietni,. . .  

én segitém akasztófára, én fogom levenni is 44
,Feledé, hogy életével játszik?4
„Mi becse van nyomom napjaimnak, miután a’ boszú kihalt keblemből? 

Látja ön, főbíró ur, én gaz rabló vagyok,kire a’ fél világ halált kiált, de baj
társamnak adott szavamat beváltom, ha önmagam jutok is akasztófára... El 
fog ön jöni ?44

,Hova akarja temetni?4
„Egy órányira a’ várostól magános kunyhó emelkedik — holnap éjjel ott 

fogom várni önt; és most isten velünk !“
Elsiete, mielőtt az ifjú válaszolhatott.
Az éj ’s nap szellemei megkezdők lusajukat; — a' komor setétségbe 

ezüst sugárvonalak vegyiiltenek, ’s az egész vidékre kétes derengés terjede
zett, hírnöke a’ nap diadalának. — Azon hely, hol kevés óra előtt ezrek se
regiének össze, most üres vala és néptelen;— volt egy rémes lakója, mellyel 
a’ zúgó szél enyelgve játszadozék, de ez is csendes ’s nesztelen, mint a’halál, 
melly dermedttá fagyasztá minden idegét. — Fenn a’ légben zavart hangok 
hallattak; rekedt károgások a’ hajnali csendben messze terjedének, és kis 
idő után éjszinü szárnyasok környezék a’holttestet, mintegy irigyelve nyugal
mát, ’s felrázandók öt álmaiból. De a’ földön is zaj kezde közeledni, melly a’ 
légi vendégeket magasbra riasztá; léptek ropogtak a’ fagyos hóban,’s az osz
lop alatt egy alak álla. — A’ kétes világosság daczára e’ zömök termetben 
Lipótra ismernük.

De tekintsünk kissé vonásaira. Eltűnt azon elbizott gőg, azon megvetése 
mindennek, mi nem saját személye,eltűnt a’ gazság szemtelen diadala... Ezek
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helyett mély keserv, ’s fcprzadás jelei látszanak ez időedzett arczon; és e' 
híres rabló, ki remegés nélkül márthata kést százaknak kebleikbe, nyárfaként 
reszkete, midőn bűntársa holttestét pillantá meg. A’ dermedt tagok nagy vád
ként látszottak ég felé kiáltani, melly sújtó villámait készité a’kétszeres gyil
kos fejére. . .  A’ szélnek minden újabb zúgása végítéletként hangzott fii
leiben, ’s midőn először érinté a’ holtat, visszaborzadott, kígyót vélt kar
jaiban.

Van egy hatalmas biró az emberi kebelben, a’ boszuló igazság legélesb 
fegyverével büntető, melly elébb utóbb eléri a’gonoszt, és kérlelhetlenül sújtja 
öt. E’ biró a’lelkiismeret.— Nincs talán olly fásult lélek, mellyben annak min
den szikrája elhamvadott, nincs érzés, mellyre semmisítő ereje ónsulylyal nem 
nehezednék; mert vannak pillanatok a’gonosznak életében is, midőn alacsony- 
ságát egész undokságában látja ,., elszakadtnak szemléli a’ kapcsot, melly öt 
az erény világához csatolá, és ekkor a’ kérlelhetlen biró kegyetlen önváddal 
sújtja. De, hol a’ lélek szava elhal az érzékek tombolása közben, hol a’ szel
lemi lét meghajol az anyagi baromiság alatt, olt az ember megszűnt lenni földi 
lény, ’s lön ördöggé a’ pokol ezer átkával — és ez átkot elszórja a’ világ
ba ,.. az öntudat szava ellenében a’ gonoszok anyagi jólétüket hozza fe l,’s 
követői sereggé nőnek, egy nagy folyamban ragadva magukkal csoportokat, 
kivételként hagyva csak egyéneket, kik a’ tiszta lélek öntudatának áldozni ké
pesek. Lipót keblében nem volt még elölve a’jónak minden csirája.— Láttuk, 
hogy bűnre a’ boszű által serkenteték, mellynél hatalmasb zsarnok csak a’ 
szükség lehet; láttuk, miként tetteinek rugója keserűség vala , ’s mihelyt ki- 
iirité poharát, azonnal a’ lelkiismeret ünnepié diadalát.

Némán folytatá a’ munkát, ’s kevés perez múlva a’ nehéz holttest karjain 
nyugovék. — A’ hollók rikoltva lengték a’vesztőhelyet körül, mintha vissza
követelnék prédájukat, ’s a’ zsíros falatot, mire számolának,. . .  de Lipót nem 
hallá hangúkat; mondhatlan félelemmel tekinte körül, ’s hideg veríték boritá 
homlokát. — Azon eszme fogá el agyát, hogy a’ kivégezett felszökend karjai 
közül, ’s a’ sima hóban halálfulást fog kezdeni, vagy számadásra vonja a’ 
gyilkost jövendő kínjaiért... A’ félelem mindinkább elfogá valóját... futni 
kezdő, dea’ teher gátolá sietségét; el akará dobni a’holttestet, de esküje tüzes 
betűkben ragyogott előtte... Végre azon kunyhó ajtaja előtt álla, melly múlt 
napokban menhelye volt... Őrültként rohant a’ szobába, ’s a’ holtat földre 
fektelé. Körültekinte, — és Dacmonba ütközének szemei — lelkén neme az 
örömnek villant) keresztül.

,Gonosz állal! — kiáltá — te is segitéd megölni öt, de azért mégis sze
retlek/

A’ róka hízelegve simult lábaihoz, mig ö gyengéden megveregeté fénylő 
szőrét.

,Legyünk bajtársak halálunkig! — suttogá — szolgálj te emlékül jövő 
életemnek, ’s intésül uj gonoszság ellen... Most pedig, Lipót, láss munkához! 
A' holtnak sírt Ígértél!4
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VI.
A’ szép napokat sötét éj követé: az ég süni fellegekkel volt elborítva, 

’s a’ hideg kevésbé metsző, de áthatóbb lön. — Azon kis szobában, melly az 
események nagy részének sztilhelye volt, nyájas világosság terjedett, ’s látni 
engedé a’ legkisebb tárgyat is, melly a’ négyszeg térén fogott helyet.

A’ szoba közepén fölhányt földrakás volt halmozva, ’s egy férfi szakadat
lanul nagyitá a’ gödröt, nagyitá az agyaghalmot. A’munkának zaján kívül síri 
csend uralkodók körötte, ’s a’ belépőt neme az idegenkedésnek foghatá el, 
midőn e’ zöld nedves falakra ’s roskadozó födélre tekinte — de ha a’ kunyhó 
északi szegletébe fordítjuk szemeinket, lehetlen nem borzadoznunk. Egy em
beri alak hever ott jégdermedésben. . .  A’ kékült vonások undokul eltorzít— 
vák, a’ fénytelen szempár kitolult medreiből, és a’ rémes ajkak még most 
is mozogni látszanak, mintegy átkot szórva a’ halálra, melly rájok örök né
maságot hoza. Van a’ halál szemlélésében valami megragadó, mi a’ legerösb 
lelket is sokszor remegésre bírja. Önkénytelenül síri eszmék kelnek előttünk 
és borzadunk a’ jövőtől, mellynek minőségét még soha senki nem fejtheté 
meg; e’ nyomom kíntanyához ragadunk kesergve az életért, mellynek jólé
tünkben töviseit átkozok! mert az embernek telhetetlensége végetlen; igen 
ritkán boldogítja öt az, mit kezében tart, — a' sóvárgás, a’ vágy olly tárgy 
felé szállonganak, mit nem bírunk, mi talán agyrémnél nem egyéb,... és mégis 
vágy ’s sóvárgás nélkül boldogság nem létez . . .  A’ birtok unalommá fajul, ’s 
csak az hevít, mit mástól irigylünk vagy nem ismerünk; egyedül a’ halál az, 
melly soha meg nem szokható, ’s az átmenet nagy percze a’ legerösb lelket 
rettegéssel tölti meg; mert a’ nyomom élet is több ingerrel bir, mint a’ sírnak 
dohos kebele a’ penész és rodhadás.

Azon férfi, ki a’ szoba közepén ásással foglalkozók, hihetöen egyelérle 
velünk, mert valahányszor tekintete a’ holtra vonult, tagjait lázas rázkódás 
futotta végig; és mégis félbeszakasztja munkáját ’s a’ meredt test elébe 
lép . . .  Úgy látszik, mintha ajkai mozognának, — utóbb szavai is érthetőek:

,Csak szemeidet ne látnám, Bernát! — suttogá — tekints más felé, kér
lek, ne ölj meg pillantásaiddal.‘

Kezeivel fedezé arczulatát, de óriási erő látszék tekintetét a’ holt felé 
vonzani,.. és minden perezben a’ meredt testnek fölemelkedését várá, melly 
kígyóként csúszva közeledik, hogy számadásra vonja öt, a’ gyilkost, a’ csábí
tó t... Lipót lelkében tegnap óta változás történt; — a’ bűntudat nagy vádként 
nehezült szivére; és nem a’ boszú áldozatainak szenteld megbánását. . nem! 
Ha ők még nem estek volna, újólag halálra sújtaná; de egy jó üreg merült 
föl képzetében, ki a’ bűn körmeibe általa vezérelteték, kit akasztófára ö jutta
tott, kinek e’ perezben ásá meg sírját; — és az erős férfiú roskadozott a' 
tudat terhe alatt, áldozatának ajkai szünelleniil mozogni látszottak, ’s ö reme
gett azon gondolat miatt, hogv e’ kékült ajak átkot szórand reá.
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Kirohant a’ szobából. A’ hideg eszméletre hozá . . . Most jutott 
eszébe, hogy Bernét megbocsátott, 's hogy nincs bűn, mit megbánás el nem 
enyésztene.

T íz óra közeledék, ’s vele léptek is a’ rabló felé. . .  Dénes állott oldalá
nál és némán köszönté öt! Beléptek a’ szobába,’s az ifjút borzadás szállta meg, 
midőn a’ rémes vendégre forditá szemeit.

,Ö kiszenvedett, inondá csendesen Lipót *— és boldogabb, mint én.4
Dénes keservesen mosolygott.
„Mit akar ön tenni ?“ kérdezé.
,Lerovom utolsó tartozásomat 's sírba teszem tetemeit annak, kinek ha

lálát én érdemiéin meg.4
,,’S hova forduland azután?“
,A’ széles világba! Es higyje ön, nem lesz árvább kebel,mint az,melly itt 

dobog.4
Keserűen mellére mutatott ’s folytatá munkáját.
,Egy könyüt szentelek Marim sírjának, — sohajtá, — ’s földét szivemre 

fogom rejten i;... ez leend emlék honomra is.4
„Mi csatolja még önt e’ vidékhez, e’ honhoz ?“
,Benső szózat, mit vétkeim nem némiihattak el. Szeretem e’ hegyeket, 

gyermekjátékim tanúit, szeretem e’ folyót, melly annyiszor csapkodd össze 
testem felett hullámait, . . .  a’ honi lég is sajátszerii, és . . .  de minek untatom 
önt? Erzelgés rabló ajkairól valódi nevetség!4

„Ön tehát külföldre utaz?“
,Igen, uram!’
,,E’ szegény öregnek ön vala egyedüli megbízottja, ön tudá a’ titkot, 

melly nevemet meggyalázhatá; szóljon nyíltan: közié ön ezt valakivel?44
,Nem , főbíró ur! A’ titkot csak ön és én tudom. Most velem fog el- 

vándorlani... Örökre; ’s önnek nincs mit rettegnie;— hanem én is segélyét 
kérem.4

„Itt pénz, mennyit adhatok.44
A’ rabló megvetöleg inte kezével.
,Croy gróf tárczája tömve volt bankjegyekkel;— kényelmes, biztosított 

jövő áll előttem, de a’ külföldre útlevél nélkül nem juthatok e l 4
„Ezt szerzek én, de .. ,44
,Talán javulást akar ön szabni feltételül?4
„Midőn segédkezet nyújtok önnek , olly egyént pártolok, kit az igazság 

vesztöhelylyel büntetne; de ön teltével szivemet inditá meg: sírt ásott a’ sze
gény öregnek, megörzé titkomat.44

,’S esküszöm, hogy többé bűnre karomat nem emelem.4
,,Ugy hát eszközleni fogok útlevelet, . és hová?44
, Ausztriába; . onnan Frankhonba sietek’s elvárom a’ perczet, melly nagy 

birám elébe szólít; de most lássunk a’ munkához!4
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A’ nyilas valódi sírrá alakult, mellyböl a’ sirásó halvány alakja rémként 
emelkedék A’ holttesthez lépett ’s megfogá márványkezét.

,Adjon az ég örök nyugalmat tagjaidnak, szent békét lelkednek! Sok 
gonoszabb ember tiszteltetik a’földön, soknak hódol a’nagy világ, ki az akasz
tófát inkább megérdemlő. . .  Nyugodjál békével !*

A’ két férfiú a’ holtat gödörbe fekteté ’s reá hinté a’ kiásott földgörön
gyöket; kevés perez múlva kis hant emelkedék fölötte, ’s Lipót könnyebben 
látszék lélekzeni. — Daemont magához szólitá ’s elhagyá a’ szobát, — Dénes 
pedig a’ hantra rogyott, ’s keserű könyökkel nedvesítő azt... A’ fiú sírt atyjá
nak sírja felett!

Midőn a’ szabadba lépett, Lipót közeledők feléje.
„Vége mindennek; — szóla Dénes — a’ fiú lerótta tartozását!‘‘
,Holnap hajnalhasadtakor utazom; — mondá a’ rabló— küldje az útleve

let a’ legközelebbi postára Kádas Gergely név alatt.4
,,Meglesz.4*
,Számolhatok reá?4
„Mint halálára!44
,Es most elválunk.. .  örökre !4
A’ két férfiú pillanatig néma maradt. — Dénes agyában számtalan gon

dolat keringe, Lipót pedig a’ távozásra eszmélt, ’s nejének sírjához vá- 
gyakozék.

,Isten önnel!4 kiáltó végre ’s megragadá társának kezét.
„Isten önnel!44 válaszolt ez, ’s a’ férfiak szemeikben kony csillogott.
A’ rabló egyedül maradt. Mozdulatlan szoborként álla a’ kunyhó ajtajá

hoz támaszkodva, ’s a’ szél játszadozék fiirteivel; éltének múlt szaka elvo
nult lelke előtt; fölmerültek képzetében a’ házassági boldog órák, Mari ked
vessége, a’ szende szerelem, a’ gyengéd gondosság;.. és az elválási könyüt 
ezer más követé, folyóként omolva a’ redős vonásokon. Még egyszer belé
pett a’ kunyhóba, iiszköt vön elő a’ kandallóról, ’s a’ tetőre sujtá azt, melly 
kevés perez múlva élénk lángba borult. — A’ külszínen levő hó olvadozva 
hullott a’ tiizbe,’s harcz keletkezők a’két elem között,—de a’láng mindinkább 
terjedezett, pattogva hamvadtak a’ rozzant gerendák, ’s messze hinté el a’ 
szél a’ tüzes perjét. — A’ felhőkön pedig biborfényben tükröződök vissza az 
égés, ’s a’ városi lakosokat felriasztá álmaiból. De Lipót mitsem gondolva a’ 
veszélylyel,egy közel dombon állott... Éji szellemként őrködött az emésztő elem 
fölött, ’s midőn a’ láng halvány arczain megtörött, midőn fiirteivel a' zúgó 
szél enyelgve játszadozék: alakjában valami kisértetes tulvilági volt.

Félóra múlva a’ kunyhó romban hevert, maga alá temetve a’ sírt, melly 
felett kevés perez előtt fiúi könyük hullának a’ tévedt atya után ; . .  a’ rabló 
ébredezni látszék.

,Ez is megvan, — mondá — a’ koromrakás alatt senki nem keresi 
sírját ’s nyugalma háboritlan leend; eskümet nem szegém m eg ;... jer, 
Daemon!4
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Csendesen haladott alá a’ dombon ’s lépteit egy sírkert felé intézé; a’ 
halmok között több lábnyira emelkedők a’ hó, ’s az egész egy térnek látszott, 
mesteri kéz által kiegyengetve — csak egy hant vala, melly szabadban álla, 
mellyröl a’ hórétegek elháritvák ’s Lipót e’ sírra borult. — A’ csend, melly 
a’ vidéken nyugodott, e’ helyen még némább vala; a’ szélzügás is, megtörve 
a’ kerítés falán, enyészett a' távolba, ’s csak a’ rablónak keserű zokogása, és 
heves sóhajai valának hallhatók.

Egy ideig mozdulatlanul fekvéka’ fagyos rögeken, — tuskónak vélnéd, ha 
keble nem emelkednék; ’s e’ kebel, melly néhány nap előtt csak biinterveket, 
gonoszság szándokát rejte, most a’ legmélyebb érezet által gyötörtetik. Midőn 
Lipót fölemelkedék, köny nedvesité arczait; jövő perczben letörlé azt, ’s 
vonásain márvány ridegség látszott; körmeivel vájta szét a’ fagyos földréte
get ’s néhány homokmorzsát vön ujjai közé.

,Nyugodjál örökre keblemen, drága föld! porait fedeződ; és honom földe 
vagy. Most, midőn az elválás percze fekszik előttem, midőn elbujdosni készü
lök az első testvérgyilkosként idegenek közé, azt is gondolom, hogy talán 
istenre kelle vala bíznom a’ boszút,.. és mint ők tevének ,., megbo
csátanom.4

Egy mohos sírkőre támaszkodék ’s mogorván nézett nejének nyug
helyére.

,De a’meggyilkolt angyal!—kiáltá—’s a’ botcsapások!4 Hevesen tombolt 
a’ hóban ’s égfelé nyujtá fenyegető kezét, — neme az elszántságnak lát— 
szék fajta, melly uj merényi gyanítalott; jövő perczben alig hallhatóan 
suttogá :

,Ok elvevék jutalmukat, ’s sorsuk változatlan; ha az isten igaz biró, 
kegyelmezend a’ gyönge eszköznek, mellyet hatalmas okok vezéreltének.... 
hol vagy Daemon ?‘

A’ róka^ mintha értené e’ hangokat, elöszökött a’ falszegletből, hol egy 
hómentt helyen elterülve, szunnyadozék; most kérdöleg tekinte urára, ki hol
miját szedé össze.

,Akarsz-e társam lenni, Daemon, továbbra is? —• kérdező Lipót ’s me
rően tekinte az állat szemei közé, mintegy várva válaszát — nincs-e ked
vesed, ficzkó, mellytől keseregve válnál el? vagy ők is sírban nyugosz- 
nak ?4

Mosolygott bohósága felett ’s utoljára fordult a’ sírhoz; még egy köny 
hullott a’ keresztre, egy fohász lengett áldozatként a’ magasba, ’s a’ rabló el
hagyó a’ sírkertet. — Lesütött fővel lépdelt az ut felé ’s egy erdő fái 
közé tűnt.

VII

Dénesi az éji jelenet nagyon megragadó. —- Fájdalommal emlékezék 
vissza arra, kitől éltét nyeré, 's eszméihez önkénytelenül is Idának képe fü-

33
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ződék; a’ kedves leányra gondolt;... lelkének szép tulajdonai, szeplőtlen, 
tiszta szerelme tiint fel előtte, és neme a’ mondhatlan sóvárgásnak foga el 
valami bizonytalan után, miben mégis a’ szerelem játsza főszerepet. De ha hi
degen gondolkozék jövőjéről, lehetlen vala nem elkomorodnia; férfias keblébe 
Ida iránti érzete mély, kiirthatlan gyökeret vert, és nevesse bár szívtelen száza
dunk az érzelmeket, mit a’ természet oltott a’ létekbe, azt a’ divat nem ir- 
tandja ki. Gyakran az ember ’s a’ gép közötti tusában az utóbbi győz; mert 
az erő igen sokszor a’ biin, ’s ritkán az erény mellett harczol; ennek orszá
ga csak saját kis körében terjedez, ’s híveinek többször szenvedés, mint mél
tánylás jutalmuk; és ezért nagy az erény 1

Ernyey is, létének minden pillanatában, e’ göröngyös ösvényen haladt; be
csület, szilárd igazságszeretet ’s férfias nyíltság valónak fötulajdonai,’s a’ 
kérlelhetlen sors ezekért szerencsét nem nyujta neki. Arthur halála hírére 
azon kéjsejtés szállá meg szivét, hogy most tán elhárult a’föakadály, melly öt 
boldogságától választó el, lehetségesnek látszék előtte a’ kedves kéz megnye
rése; de midőn a’gyilkosban Bernátot, ebben atyját ismeré meg, lelkének ereje 
megtörött a’balsors súlya alatt. A’végzet enyelegni látszott, midőn pillanatnyi 
derűt küldött egére, sűrűbb föllegekkel váltva fel azt, mint valaha boltozatán 
tornyosultanak; ’s az események mindig aggasztóbban fejlődtek: Bernát elité
lése, az akasztófa, a’ közmeggyaláztatás. — Mind ez az ártatlan fiú ’s szép 
jövője közé fenéktelen mélységet vont, az előítélet ördögét, mellyet a’ világról 
kiirtani senki nem képes, mellynekuradalma rendületlen. Miként hihette volna 
Ernyey, hogy a’ báró olly férfiúnak adandja leányát, kinek atyja akasztófán 
rodthadoz? ’s miként leendhete nyugodt lelkiismerete, ha e’ titkot kedvese előtt 
hallgatással mellőzi? — Minél tovább gondolkozék, annál mélyebben bonyo
lult helyzetének szövevényeibe; minél inkább törekvék reménysugárt deríteni 
sovárgó keblébe , annál erösb lön meggyőződése, miként számára többé re
mény nem virul ’s nem marad egyebe — a’ kétségbeesésnél! És kevés gon
dolkozás után szilárdan állott föltétele: elhagyni e’ vidéket, melly annyi édes, 
annyi keserű emlék között árván hagyá szivét, hol minden perczben boldog
sága romjaival találkozhatik. De mielőtt távoznék, végbucsut kelle mondani 
kedvesének; válni attól, kinek létéhez lelke örökre csatolva van; ’s a’ lap, 
mellyre leirá érzelmeit, könyüitöl nedvesült, és ezek bármellyike jelentőbb 
vala a’ halmozott szótömegnél; mert mi a’ szó, ha nem érzés kifolyása? 
puszta ámítás, és óriási chameleon; becset csak bensőnktől kölcsönöz; de a’ 
a’ köny hiteles tanúja a’ valódi vonzalomnak! Kinek érzelem nedvesíti sze
meit , az nem javíthatatlan; a’ gonoszoknak pillái Sahara pusztáiként 
szárazak.

Még nem végezé be Dénes levelét, midőn Terényi báró egy szolgája a’ 
terembe lépett, ’s őt urához kérte. Az ifjú szive fendobogott; akaratlanul re
ménymosolygás villant fel lelkében, ’s a’jövő már nem volt olly kopár előtte; 
mert az ember kimondhatatlanul önző, mohón nyúl mindenhez, mi reá nézve 
kedvező, ’s a’ remélt boldogság egy perczcért éveit feledi a’ nélkülözésnek;
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a’ remény pedig oily kedves vendég, nyílt karokkal fogadtatik márvány-palo
ta és szalma-kunyhó, bíbor ’s paraszt szűr alatt, csakhogy a’ szegény, re
ménye hiusultával, keseregve bádjadoz, míg a’ dús egy virágról a’ má
sikra száll.

Midőn Dénes a’ báró szobájába lépett, egyedül találta öt leányával. A’ 
vidorság mindkettőjük arczulatán élénk ellentétben állott komorságával, és 
sebzé lelkét annak látása, hogy Ida örvendeni képes, midőn ö annyira szenved. 
A’ báró nyájasan közeledék feléje :

,Önt, édes Ernyey, erővel vagyunk kénytelenek körünkbe vonni, — mon- 
dá nyájasan — ez nem szép!4

„Bocsánat, nagysád! — válaszolt Dénes — heves láz nyomott el!44
,„Beteg volt? — szóla Ida, ’s a’ vidámságot vonásain aggodalom váltá 

föl — miben szenvedett?444
Az ifjú keservesen mosolygott, de válasz nem jött ajkaira, ’s a’ társalgás 

jó időre megakadt; Terényi mosolygva járt fel ’s alá a’ szobában, lesütött fő
vel ’s egybefont karokkal, leánya, bíborhoz hasonlóan, munkájára hajolt, Dé
nes pedig, kinek arczán sem mosoly sem pir nem látszott, a’ báróhoz 
közeledék.

„Parancsolni méltóztatott velem?44 monda csendesen.
,Az az, csak kéretém, édes Ernyey.4
,,’S miben lehetek szolgálatára?44
A’ báró hangos kaczagásra fakadt, mig leánya vonásain rózsa rózsára 

halmozódott. Ernyey meglepetve tekinte reájok.
,Ne vegye rósz néven, édes Ernyey, e’ szokatlan derültséget; — kére a* 

báró, még folyvást nevetve — de ha önnek kérdésére gondolok, azon kis 
bohó pirulását, ’s önnek komoly méltóságos arczvonásait összehasonlítom, le
hetetlen elfojtanom e’ kedvcsapongást! Azonban nekem távoznom kell, Ida 
meg fogja önnek mondani, édes főbíró ur, miért hivatám.4

A’ szerelmesek együtt maradtak, de a’ leány sokáig nem tévé azt, mire 
atyja utasitá; Dénes nem is gondolá lehetségesnek, mit a’ nő mondandó vala, ’s 
azért mindkettő némán maradt; végre Ernyey szegé meg a’ csendet.

,En, — úgymond — épen midőn ide hivatám, levelet irék önhöz.4
„Levelet hozzám? ’s mi tárgyban?44
,Végbucsu nélkül nem távozhatám öntől, nem hagyhatám el e’ vi

déket.4
A’ leányka elhalaványult.
„Mit jelent ez? ön el akar hagyni bennünket?44
,Nincs kínosb érzet, kedves Idám, mint látni a’ kincset, melly éltünket 

boldogítaná^ de mellyhez nyúlnunk tilos. A’ lét akkor sziklasivataggá fajul, 
mellyen túl mély folyó által környezett bájkert virul. Mit használ a’ virágok 
illatja, ha nem bírok sajkát, mellyen a’ hullámokon át eveznék?4

„De ha illy folyó nem lenne, ha ön nem lenne a’ kert virágaitól elkülö- 
nözve,“ jegyzé meg Ida ’s szórakozottan játszók öltönyével.

33*
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,Hogy érisom ezt?‘
„Úgy, kedves Dénesem, hogy atyám tudja viszonyunkat, és önt fiának 

fogadja.“
A’ leányka végszavainál Ernyey karjai között fekvők; egy volt ez azon 

pillanatok közül, mikben a’ lélek, feledve a’ kapcsot, mellyel a’ testhez ’s an
nak állatiságához csatoltatik, kibontakozva békéiből, fellebeg az udveziiltek 
hona felé, és feled mindent, csak nem mondhallan boldogságát; neme a’ ma- 
gasztaltságnak ez , mit érezni igen, leírni senki nem képes. — De átka az 
embernek, hogy soká zavartalanul örvendenie nem szabad, és Dénes keblében 
a’ boldogság kéjérzete mellett rémes kép emelkedék, mitől önkénytelenül 
visszaborzadolt: a’ vesztőhely minden iszonyaival, az akasztófa atyjának 
holttestével.

Az öntudallanság édeni perczeit mély keserv váltá fel, annál égetőbb, 
minél hatalmasabb az ellentét;— nem, e’ kedves leánykát nem lehet megcsal
ni; nem lehet e’ tiszta bizalommal hozzá simuló lényt egy név átka alá von
ni, melly megbélyegeztetett. — Volt az ifjú szivében egy szózat, melly azt su- 
gá, hogy atyja álneveket gyalázott meg, hogy a’ titok örökre rejtve van; de 
hatalmast) vala a' kötelesség érzete, ’s ö búsan fordult el kedvesétől.

,Köszönöm önnek, jó Idám! — szóla komoly, de nyugodt hangon — 
hogy engemet, ki boldogságról nem is álmodám, az cden küszöbére vezetett ; 
azonban a’ végzet úgy rendelő,hogy szerencsés ne lehessek;... nekem le kell 
önről mondanom.4

„Mi ez? — kiálta a’ leány, és sápadozva visszalépett — ön lemond?“
,Igen; mert nem akarom nevem gyalázatát megosztani önnel.4
Ida erőtlenül egy székhez támaszkodék, kedvesének minden újabb szava 

villámcsapás volt számára.
,Hogy rövid legyek, — folytatá ez — kevés szóval mondok el mindent; 

önt nem csalhatom meg; azért tudja meg, miként azon ember, ki tegnap előtt 
mint gyilkos, útonálló fölakasztaték . . .  atyám vala.4

Ida hangosan sikolta fö l, kedvese pedig egy pamlagra rogyva, kezeivel 
fedezé bádjadt vonásait; jövő perczben gyöngéd kartól érző övezve magát, 
s a’ leánykát térdelni látá lábainál.

,Van-e önnek nyugalma meghallgatni, mit még mondandó leszek,4 kérdő 
Ernyey a’ kedves leánytól ’s megragadó kezét.

„Szóljon, én hallgatom önt és nyugodt vagyok,4 szóla a’ nő, letörölve 
könyüit, miket e’ nagy vallomás idézett arczaira.

,Pár szóval elbeszélem önnek, mi utón haladt szerencsétlen atyám a 
vesztőhelyig — folytatá Dénes — és aztán,. . de jőjön, minekjönie kell. 
Szülőim vagyonosak valának, ’s anyám halála után atyám lön ura minden bir
toknak. Élt benne egy szenvedély, melly sok tiszta kebelnek már ördöge lön : 
a’ nyereségvágy. Tetemes összegeket veszte a’ sorsjátékon, ’s veszteségét 
pótolandó újabb tételeket áldozott föl, és birtokát rövid idő múlva tetemes 
adósság terheld.4
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Idának szemei a' kedves ajkakra valamik függesztve; szivében szerelem 
’s balitélet heves csatát vitának.

,Atyám mindenét elveszte; én a’ fővárosban végezem tanulmányaimat, 
midőn hallám, hogy koldusbotra jutánk. Haza sieték: kétségbeeséshez közel 
találtain a’ korán őszült férfiul; — iszonyú vádként marczangolá a’ tudat, hogy 
eltékozlá sajátomat, hogy kézi munkámmal keilend keresni kenyeremet; de 
szenvedélye mégsem enyészett; éj-nappal dolgozóm, hogy ö ne éhezzék^ 
örömtelenúl töltém leggyengébb ifjúságomat, csakhogy ö szükséget ne szen
vedjen; és minden megzsugorilott fillér, a’ sorsjátékba vándorolt. Egykor 
meglepett atyám, midőn munkám közben könyökkel evém a’ száraz kenyeret, 
melly ebédem vala, hogy neki több kényelmet szerezhessek; és e’ tekintet 
megtörő szivét. Átkot szórt magára, esküt tön, nem fogadni el egy fillért sem, 
min arczom verítéke ragad. — Pár nap múlva eltűnt; én holtnak hívóm. . .  ’s 
bár az lett volna!‘

„Mi történt tovább ?44 kérdező Ida.
,Tisztviselő levélt ezen megyében. Két év múlva a’fönebbi esemény után 

a’ törvényszék elébe egy tolvaj állítatok, kiben iszonyodva atyámra ismerők. 
*degen nevet viselt, és — a’fiúnak Ítélni kelle atyja felett; titkon hozzám intézett 
szavaiban átokkal fenyegetett, ha ezt nem teendem. — A' büntetés kéréseimre 
enyhíteték; — utóbb tudáin meg, hogy a’ legnyomasztóbb szükség atyámat 
lopni kényszerítő. Újabb ajánlatimat határozottan visszautasitá, esküjét meg
szegni nem akará, és újabb esküvel pecsétlé azon szándokát, soha nem 
árulni el a’ viszonyt, melly köztünk létezik, nem tenni az apa gyalázatát a’ fiú 
átkára i s ; .. és ezen esküjét megtartó.4

A’ leány vonásain örömrezgés látszék átvillanni, de jövő pillanatban Dé
nes folytató szavait.

,Atyám megszökött tömlöczéböl, és pár évig mitsem hallottam róla ; csak 
néhány nap előtt esett értésemre, hogy vétkeit álnév alatt folytató, hogy bűn
társra akadt, ki lépésről lépésre a’ halál hágcsóig vezető.— Azon rabló, kitől 
én szabaditám meg önt. . .  azon rabló is .. .  atyám vala.4

Ismét hosszú szünet következők, ’s.az ifjú újra elfedő arczát; majd mond- 
hallan keservvel tekinte kedvesére, ’s végbucsút rebegett feléje.

,Ne legyen gyalázatom az öné is; — sóhajtó — a’ végzet igy akará.4
De a’ leány szemeiből üdvezitö sugár mosolygott feléje, ’s édenben kép

zelő magát e’ szók hallásánál:
„Gyalázat csak bűnöst illethet, téged, erényes kedvesem, gyalázhat az 

előítélet, de nem én, nem az isteni igazság;., én nőd leszek.44
Ki volt valaha a’ kétségbeesés határinál, ki emelt méregpoharat ajkai

hoz? és ki talált a’ helyett bájos jövőt, a’ pohárban édeni italt? az képzel
heti az öröm nagyságát, melly Dénes lelkét rezegte át; nem gyötrék többé 
az iszonyú képek; kitárta szivét a’ kedves előtt, és ez igaz istenként ítélt — 
igazságosan.

,Lehelséges-e ? -  kiállá az ifjú -  te akarnál...?4
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„Akarok szembeszállani a’ világi előítéletekkel; — szólt közbe a’ leány 
— ’s tenném ezt akkor is, ha a’ titok sajátunk nem lenne; de nem tudja-e 
más kivüliink e’ viszonyt?“

,Atyámnak bűntársa bele van avatva; — de, ugyhiszem, hű ö,rje leend.4
,,Ez igen jó . . .  mert atyámnak az egészről mitsem szabad tudnia; ő 

nem tekintené a’ történteket egy szeretőnek szemével, — előtte tulnyomólag 
állana a’ szégyen ’s a’ hollók étkéül kitett rodhadó holttest.“

,A’ test sírban nyugszik,4 monda Dénes, ’s kevés szóval elbeszélé, minek 
tanúi valánk; utóbb tulragadtan szoritá dicső mátkáját kebeléhez ’s féktelen 
vala örömében.

A’ szerelem győzött — a’ balitéletnek engednie kellett. — Első pilla
natra iszonyúnak látszék olly férfiúhoz kötni létét, kinek atyja felett a’büntető 
igazság pálczát törött; de utóbb fölmerült előtte kedvesének képe, nemes lel
ke, ártatlansága; és az okos nő nem biintetheté az atyának vétke miatt a’ fiút 
és önmagát. A’ szerelmesek tehát fátyolt boritának a’ múltra, ’s a’ jelenben 
a’ jövőnek éltek.

Midőn a’ báró visszatért a’ szobába, egymás karjai között találá őket, ’s 
áldva emelé rájok kezeit.

Évek múltak, ’s Dénes a’ földön mennyei életet élt; két vidor gyermek 
futkosott körötte, ’s neje mindég bájos, mindég hü vala.

Egy estve kis fia ezüst keresztet, külföldi remekműt mutatott atyjának, 
mit ö egy kiaszott ősztől kapott ajándokul; az öreg — mint a’ gyermek el
beszélé,— a’ ház előtt álla, ’s tudakozódék, váljon ö Ernyey alispán fia-e? Igenlő 
válaszát könyük ’s áldása kövelék.

Jövő reggel az ismeretlen egy sírkertben halva találtaték; összekúcsolt 
kezekkel fekvék egy halmon; ’s ez idegen.. .  Lipót vala.



K Ö L T E  M É N  Y E K.

•V Z S A R N O K .

KÉrREÜE

Kárpátok között Erdödy vára 
Büszkén néz le a’ pórok lakára.
Sok viharral küzde hajdanában,
De ma pusztaság hallgat romában. — 
Egykor Erdőd honja szent ügyében, 
Mert hü honfi volt, Budára mégyen.
A’ helyettes Zongor lett a’ várban,
És Erdödy széles birtokában.
Zongor pór előbb, de most nemes mar, 
Kard tévé szabaddá vad csatáknál 
De kard nem tévé nemest szabaddá, 
Mint nemes büszkébb lett és vadabbá. 
Mert a’ sújtott jobbágyok siralma 
Volt szivének átkozott vigalma 
,Fel paraszt!1 kiálta büszke Zongor,
’S hogy remegjenek, dühöngve tombol. 
,E’ levéllel futva fuss Budára!1 
Félve néz egy agg pór zsarnokéi a 
,Három óra múlva hozd a’ választ, 
Hogyha nem..  . vasam izekre választ.4
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,,Uram! három óráig Budára 
Menjek?— szól Erdődy agg szolgája.—
Hisz a’ szél sem ér el illy időre !
Karpatoktul a’ Gellérttetöre!“
,Távozz, vén eb ! Zongornak szavára 
Mersz felelni?' a’ tigris felálla,
’S kardot ránta a’ szegény öregre,
De ö már eltántorgott kesergve.
Elhagyá a’ bűn pokoltanyáját;
'S már elérte a’ berek határát 
Egy szekér áll a’ ligetke szélén,
’S benne három tomboló sötét mén 
Vág, nyerít, kapál . .  hah, mint repülne,
Hogyha a’ fék gyönge kézben lenne.
Férfinál van a’ gyeplő ’s az ostor,
Int az, ’s a’ szekérbe lép az agg pór 
Zúg az ostor ’s a’ pór alig ült l e ,
Már a’ három tátos elrepűle.
Mint a’ gyors szél, mint a’ röpke villám 
Szállnak ők keresztül völgyön, sziklán.
Mint a’ sárkány vészes csattogása,
Zúg a’ büszke mének vágtatása.
Elkábul az ősz, eszébe sem jut,
Rém-e az vagy ördög, a’ ki igy fut 
Teste, lelke reszket a’ futásban.
Ropp. . .  megállnak. . .  ’s már a’ pór Budán van, 
,Végezz, hogy reád soká ne várjak*
A’ kocsis mond félénk vándorának 
Végze a’ pór, ’s visszajött levéllel,
De a’ gyors szekérbe ülni nem mer 
A’ kocsis sok biztatás helyébe 
Felkapá, ’s belökte a’ szekérbe.
És beszéltek. A’ kocsis lováról,
A’ szegény öreg vad zsarnokáról 
,Mentve lesztek — mond az — a’ gonosztul ,
’S én négy ménen járok majd ezentúl *
Alig szóltak, a’ szekér megálla,
'S már előttök áll Erdődy vára 
A’ pór a’ választ Zongornak adta,
Zongor azt csudáivá elragadta.
,Három ó ra .. ! vén paraszt, te itt vagy?
Félj, ha csaltál, mert ma szerteváglak ‘
És meglátva Erdődnek pecsétjét,
Láng borítja el magosra képét.
,Ördögök vivének?... mondd el utad;
Légy igaz, különben itt leszúrlak.*
Dörge vad Zongor szokott szavával,
Vért fagyasztva mond pillantatával 
És az agg pór szóla egy kocsisrul:
Zongor képén büntető harag gyűl
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Szól az a ' kocsis tekintetérül;
Zsarnok Zongor sápadozva kékül 
Most a’ ménekről beszél az agg p ó r ; 
Holtmeredten áll előtte Zongor.
,A ’ három ménhez még egyre vára “
Szólt ’s borult lett a’ terem v ilá g a .. .
Dörg a ’ villám, zúg a’ szél csatája,
A’ pór Zongort nézi ’s nem találja.
Minden zúgva, bőgve reng a’ várban;
Ostor pattog a’ vár udvarában . .
És kinéz a’ pór ’s négy barna mént lá t,
’S a’ szekérben jótevő kocsisát 
Dörg a’ villám, bőg a’ szél csatája. . 
Zongor e ltű n t... senki sem találja. 
Pattogott az ostor, ’s mint a ’ villám 
Szállt a’ négy mén völgyön, erdőn, sziklán 
’S mint négy sárkány vészes csattogása, 
Zúg a’ barna négy ló vágtatása

Egy tündért dicsért a’ nép regéje,
Átkot mondva Zongornak fejere.

Tárkányi Béla.

V E D D 0 K E.

B Á R D I .

Bárdi jeles föúr, jó angol, franczia, német
’S  gyönge magyar; de azért Bárdi valódi magyar 

Udvarnépe merő idegen, külföldi szabású
Torz alakok; de azért Bárdi valódi magyar.

Nyelve családa között, ’s a’ társalgása külajku,
Nem magyaros ; de azért Bárdi valódi magyar 

Nemzeti szinháztól idegen, van páholya éves 
A’ németben; azért Bárdi valódi magyar.

Nincsen-e ősdi magyar neve? vagy nem fénylik-e rajta 
Nemzeti ünnepeken mente, vitéz kaczagány ?

Ősei még Árpáddal együtt áldoztauak Ungnál,
Hátha talán kurucz is vált ki belölök utóbb ?

A' sasnak Ha sas, ’s az oroszlán kölyke oroszlán;
Bárdi tehát hogy nem volna valódi magyar ?



EGY ESTÉLY TÁBLABIRÓ ÚRNÁL-

PÁLFFY ALBERTTÓL.

í.

Szathmár vidékének egyik magyar falujában, keleties kényelemmel, de nyuga
tiasán redőzött homlokkal, ősi karszékében ült azon érdemes előkelő táblabiró, 
kinek nevét a’ történetek emléklapjaiba felvétetni kérjük; kezében ismételve 
átolvasott levélke, mellynek tartalmát, hogy szóról szóra tudja öregünk, abban 
bizonyosak lehetünk: mert már szemüvegét terjedelmes térdeire teszi, a’ nél
kül, hogy szemét a’ levélről levenné. E’többszöri átolvasás onnan származott, 
hogy az érintett levél kitételeiben olly homályos és határozatlan szerkezetű 
volt, mikép a’ táblabiró abban tartalékgondolatot vélt rejleni, ugyanazért igyek- 
vék abból még további felvilágosításokat sajtolni ki.

Szemben a’ szoba ablaktalan oldalán, fekete börpamlagon egy úgyneve
zett falusi gavallér nyújtózkodott. Ruhája barátságos közeledése volt a’ mezei 
’s a’ nagyvárosi viseletnek, ’s csak a’ végig gombos lovagló-nadrág, szürke ku- 
peczkalap ’s a’ rózsásan czifra dohányzacskó adott a’ falusiasságnak túlsúlyt, 
mig a’ nyakkendő, mellény és keztyii a’ váczi utczára emlékeztet vala. Első 
tekintetre úgy látszik, mintha gondolatai pipája kék fellegén túl nem csapong- 
nának, de a’ szemsugár áruló irányából a’ figyelmeztetett vizsgáló azonnal 
vehetett útba igazítást: mert pillanatai elrejtett ujságvágygyal függtek a’ tábla
biró ’s illetőleg nagybátyja arczkifejezésein, csakhogy valahányszor ez öcs- 
csére tekintett, az mindannyiszor megelőző ügyességgel kapta le szemeit, és 
ajkára egypár betanult mozdulattal olly közönyösséget idézett elő, millyennel 
falusi unalmat, megszokottságot ’s egyhangúságot legjellemzőbben mu
tathatni.

E’ mindennapi jelenet lön először érdekessé, midőn a’ táblabiró óhajtani 
kezdette, hogy öcscse a’ levél tartalma felöl kérdezősködnék, de ez maga a’ 
szerénység... a’ pipa hangos letevése,ismételt lábcsuszogatás, kettős és tenor 
kökögés, beszédre felhívó mormogás mind elveszték hatásukat, bár ezek kü
lönben olly izgatólag szoktak hatni az ujságingerre, hogy Holland legphleg- 
maticusabb quackerét is csacskává tennék, fökép a’ táblabiró hozzáértő mo-
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ilora után.— Dehijába, az itjunak gondolatai a’pipafüst nymbuszán nem akar
nak túlszárnyalni, ’s végre is, a’ nagybátyai tekintély nem kis elhanyagolásával, 
táblabiró urnák kelle a’ beszédet elkezdeni:

,No, Sándor, tudod-e, mi az újság?4
„Nem biz én, kedves urambátyám.44 És az ifjú a’ tisztelettartozás jeléül 

fölkelt nyugvó helyzetéből ’s ülve maradt.
,Furcsa dolgok... mondhatnám, eredetiek, azaz az ember alig érti.4
„Kedves bátyám, szinte kiváncsivá tesz.44
»Emlékezel azon pörre, mellyet pesti ügyvédem Bötösi ur folytat fele

nyereség fejében?4
„Hogy ne emlékezném! Hisz azon feltétel is van ajánlva hozzá, hogy 

megnyerés esetére az ügyvéd leánya, Veronka, enyém legyen — így legalább 
majd a’ jószág együtt marad.44

,Ugyvan; ügyvédem azt Írja: a’ por meg van nyerve.4
„És a’ leány?.
A’ táblabiró vállat vonit, és sokat jelentöleg nyújtja át öcscsének a’leve

let. Az ifjú szeleskedve kapja ki bátyja kezéből ’s a’ czimeres pecsétet eltöri, 
mi a’ táblabiró előtt gonosz omen szokott lenni.

A’ levél foglalatja ez:

„Kedves drága Spectabilis!
Istennek ’s igyekezetemnek hála, a’ kökényesdi pignoralis tegnap a' 

septemviratuson is keresztül menvén, cum expensis megitéltetett. Örömmel 
vettem a’ spectabilis ajánlatát Yeronkára nézve, mellynek következtében atyai 
kivánatim spectabilis által csak megelőzteltek.. Yeronkám decima huius nén- 
jével együtt Erdélybe utazik., ’s megígérték nekem, hogy keresztül utaz- 
tukban uraságod házát nem kerülik el — meglehet, még előbb lesznek ott, 
mint e’ levelem, decima quinta pedig bizonyosan. Jó szánut van. Én specta
bilis becses személye ellen legkisebb exceptioval sem élhetvén, atyai áldáso
mat anticipaliter ezennel van szerencsém küldeni, maradván.. Pest,jan.8. 1843.

B ö tösi N ico d em .44

A’ levél átolvasta után az ifjú olly arczot csinált, mintha meg nem fog
hatná, mi különöst találhatott ebben a’ nagybátya. — A’ táblabiró ellenben 
öcscsére boszankodék, ki öt ismét magyarázatokra kényteti.

,Tehát épen semmi észrevételed sem volna ? . .‘
„Istennek hála, ennél kedvezőbb választ nem is kaphattunk volna.44
,Oh, szerencsétlen ember! — kiált fel a’táblabiró.— ’S te akarsz a* me

gyénél tiszteletbeli aljegyző lenni?4 —
„Meg kell vallanom, meg nem foghatom, mi összeköttetése van ennek 

a’ levéltartalmával.44
,Boldogtalan stilista.. No hiszen, lehet valamit rád bízni: úgy emléke

zem, te concipiáltad azon levelet, mellyben először van szó a’ Veronkáról.4 —
„Nem remélném, hogy szándékát akarná megmásítani, édes bátyám. , .4’
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,Megmásítottad te magad., ’s hát csakugyan olly gyáva volnál? Nem 
veszed észre, hogy ügyvédem azon véleményben van, mintha én magam vol
nék a’ kérő.4—

Sándor kis gondolkozás után igazolja bátyja véleményét.
„Már úgy kell lenni., a’ levelet szerénységből nem fogalmazám kellő 

világossággal. . .  innét van a’ hiba .. No, de semmi... megmondjuk szóval 
Veronkának, ’s szivem reméli, hogy beleegyezését igy is megnyerendőik.44

A’ táblabiró, a’nélkül, hogy magáról sokat akarna képzelni, kétesen csó
válja fejét.

,Hja, öcsém, a’ dolognak különös helyzete van Hátha, teszem, a’ leány 
magát csak hozzám szánta el.4

Erre Sándor alázatos kétkedését bálorkodék kijelenteni.
,Te csak beszélj ; látszik, hogy nem sokat értesz a’ világ ’s nőnem vi- 

szonyiba. — Hátha, például — hogy mást ne említsek — Veronka, az olly je- 
leshirü pesti leány, táblabiróné kivánna lenni,.. ’s holmi falusi fiscalisnét pe
dig, édes, kedves Sándorom, akár hiszed, akár nem,keveslene ? . . .  Mit mon
dasz erre? . . . No, de én még minden jót remélek. . . Hányadik van ma?4

Ezt Sándor, szokásaként, nem tudja, hanem a’ falon függő Mezei naptár
ból meglepetve látják, hogy épen tizenötödike van, ’s e’ szerént Veronkának 
’s nénjének ezennel meg kell érkezniük.

Ugyanezen naptár albájára tett jegyzékből az is eszébe juta táblabiránk- 
nak, hogy mai napon bizonyos vizszabályozási küldöttségnél kellett volna el- 
nökösködnic, — no, de ez mitsem tesz, ennek más következménye úgysem 
szokott lenni, minthogy egy év múlva a’ scontroban fog megemlítetni a’ ha
nyagság, ott pedig nem csupán ö maga lesz.

,Eh, de miért is jut illyenkor illy dibdjíbság eszembe, midőn vendégeket 
várok., pedig plane nem vagyok elkészülve illő elfogadásukra. . .  Vendég- 
szeretöleg kell őket elfogadnom . . . Sándor, ma este mulatságot kell 
csapnunk.4

„Erre számoltam is, kedves bátyám . . .  Sokakat hívjunk meg?44
,Az egész honoratioratust. Isten ments meg az apprehensioktól, ha va- 

lamellyikét kihagynék.4
Ennek következtében Megyesi a’ postamester nejével, három leányával? 

négy fiaival, kántor, professor, a’ görög, kasznár, ispán, tiszteletes a’ meghí
vandók jegyzékébe foglaltattak. Egy gyékényes szekér bekiildeték Szathmárba 
Bányai űrért, ki ostoba beszédivei mulatságokban lelke szokott lenni a’ tár
saságoknak . . .  sőt egy pár arszlánra is volt kinézés.. mi annál inkább so
kat ígérő volt, mert Bobzsa, Bulecra ’s Barna urak betanulták a’ körmagyart 
’s mindenhova örömest mennek, magokat produkálni.

Sándor mindezek után meghivatni ajánlá az özvegy tiszteletesnét ’s leá
nyát, Lenkét.

A’ táblabiró arcza elkomorult.. 's úgy látszok, könnyen sérthető részét
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illette az ajánlat, de nem akart kedvetlenkedni, hanem mintegy elmellözésül 
az ajánltak helyett — Pigait jegyzeté föl, a’ sebészt

Ezen meghívás ismét Sándornak nem tetszék, — azonban az érdeklettek 
épen ennek köszönheték meghivatásukat — mert szép dolog azaz alku‘s kö
zeledés egymás véleményéhez.

Az estély rendezését a’ táblabiró , a’ vendéghivást pedig Sándor vállalta 
magára.

Eltávozván a’ táblabiró, Sándor mosolyogni kezdett, arczán a’ kétes jö
vendőbe tekintés sugárzék, mellyet az önbátoritás pírja nyugtatott meg. A’ 
földön heverő levélkét elölegesen is eltépte ’s az ablakot megnyitván, darab
káit a’ szellőkre bizá.

Mi pedig, mielőtt uj személyt léptetnénk föl beszélyünk színpadára, köte
lességünknek hittük, pár szóval megemlíteni, miért ellenzé a’ táblabiró Lenke 
meghivatását, Sándor pedig Pigai űrét.

Pigai ur, mint a’falu egyik nötelene, természetes, vágytársa volt Sándor
nak, különösen az újabb időkben, midőn egy divatlap ingyen példányából, 
mellyel a’ Compossesoratus meglepetek, megtanulák az arszlánsági qualifi- 
catiot; ezen idő óta Pigai ur mindig a’ tigrisségben maradott a’ Sándorrali 
összehasonlításkor; mit igen emelt a’ sebész sarkig érő kék frakja, hegyes, 
himlöhelyes orra, vörös bajusza ’s egyenetlen szakála , mellynek színét még 
ember nem tudta megnevezni; sárga mellénye, mellynek oldalzsebéböl ki- 
lencz ágú tolikés domborodék elő — szóval: az ember, Pesten juratuskodott, 
Sándorunkkal épen nem mérkőzhetek. Azonban az isten a’gyöngéket Választá 
hogy megszégyenítse az erőseket, mert Pigai urnák ritka hatású fegyvere ta
lálkozott, ’s tapasztald, hogy ez alatt Sándornak is meg kellett hajolnia. Egy 
idő óta ugyanis számtalan hír és apró anecdoták kezdének szárnyalni: hol 
egyik leánykával találkozók Sándor egy bizonyos előre kicsinált helyen, hol 
ismét a’ másikkal jegygyűrűt vált, sőt némellyek már titkos házasságokról, 
elszokletésekről ’s mindenféle regényességekröl beszélnek.—És még, hagy- 
ján, ha mind ez csak az igénytelen falu határin belől történnék — mert a’ 
hír átszivárog Szathmárba is, hol egy vándor szinésztársaság bánniltatja mű
ködéseit. Pigai ur, ha hetivásárkor orvosi szerekért berándult a’városba, soha 
se mulasztá el a’ társaság primadonnájának, a’ szép lepke Rózának megtenni 
hódolatát, hol azután a’ Kökényesden uralkodó hírek mcgketlőztetve terjed
tek tovább, visszajövet pedig botránykozva hallja a’ falu, hogy Sándor urnák 
gyakorta Szathmárba rándulása egyedül a’ szép Róza kedvéért történik, kit, 
nagyon hihető, ha a’ társaság tova utazandnék, követni is fogja. — A’ tábla
biró urnák pedig Lenke ellenében mutatott idegenkedése okát beszélyem fo
lyamából veendi a’ tisztelt olvasó.

Illy előzmények után, remélem, csodálkozni senki sem fog, ha Pigai ur
nák Sándorrali találkozása nem a' legnyájasabban ütött ki. A‘ sebész napon
kénti szokása szerént táblabiró ur egészségi állapotját jőve tudakolni, és sorsa 
a’ néhány nap óta került Sándorral hozza együvé, kivel most szemközt kell
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állnia — távozni akar, de Sándor az ismeretes frakkgallérjánál fogva tartóz
tatja öt.

Ezen fogadtatást Pigai ur minden áldott szivüsége, vagyis félénksége 
mellett is kénytelen kissé sokalni, ’s kéri is ügyvéd urat: méltóztatnék ünnepi 
ruhájával kissé delicatius bánni ’s gomblyukait ne igen tágitgassa.

,Milly ártatlan arczot ölt magára Kökényesd Figarója;4 gunyolódék Sándor, 
’s emlékezteti Pigait ama rágalmakra, mellyeknek Pigai szerzője, borbély-le
gényei által pedig terjesztője.

„Uram, — felel Kökényesd Boerbavenje — ba ön történetesen borbély
legények alatt segédimet értené, szíveskedjék ezen urakat egész tisztelettel 
sebészgyakornokoknak czimezni.. engem pedig elbocsátani., dolgaim van
nak .. Ah, uram, ön szinte megráz engem.“

,A’ mint megérdemli ön. — Jaelaepa rend nagymestere.4
,,De mit akar ön velem? Kirázza tövéből fejemet. Meg akar ölni?“
,Isten ments meg, — csillapodék Sándor — sőt ellenkezőleg szerencsém 

van önt ma estvére egy kis barátságos vacsorára bátyám nevében meghívni.4
„De ezen bánásmód...44
,Kérem, föl se vegye; nálam ez meghívó jegy.4
„Ej, ej, ügyvéd ur, — enyelg a’ kiderült arczu Pigai — jól beszélik az 

emberek, hogy ön eredeti ember. — Tudja isten , nekem ugyan haragudnom 
illenék... de táblabiró ur parancsát sokkal inkább tisztelem, mintsem vona
kodni bátorkodnám.. .  Igenis, uram ... ígérem, lesz szerencsém.44

,Köszönöm.. Elvárjuk. .. Még egy szót, csípje ki magát, sebész ur — 
sokan lesznek nálunk, még a’ városból is ., többi között Róza kisasszony.4

„Róza kisasszony?44
,Pszt!.. az istenért, csöndesen!4 ’S Pigaink bámulásra nyitott száját ke

zével befogja. — Egy szó, ’s ön családok nyugalmát teszi semmivé.4
„Hogyan, uram ?“ sugdosodék Pigai.
,Csöndesség, ha valaki meghallaná — elvesztem.4
„De, uram, ön engem megijeszt e’rémtiletes titkokkal. Ha ez valami vio- 

lentia, scandalum. . .  vagy spectaculum. . . “
,Ezektől mitse féljen; csak ön most az egyszer hallgasson. — És én 

ígérem önnek , soha sem fogom többé kinézéseit meghiúsítani.. .  mert lássa, 
én megházasodom, ’s ön egyedül marad a’ falu reményteljes ifja, kire a’ gon
dos atyák ’s számitó anyák hálóikat kivethetik... Ez irigylendő helyzet leend, 
legalább megérdemel egy kis hallgatást.4

,,De egy kevés felvilágosítást csak mégis vehetek.44
,A’ dolog komoly ’s önre nézve tán nehéz, ámde dúsan fizetek. — Elő— 

pénzül, kijelentem önnek, hogy sikerült kitudnom, mikép egy jeles hölgy önt 
halálban szereli.. .4

„Engem!“
,No ’s tán nem hiszi? oh, ön igaztalan saját maga iránt; — de egy kis 

várakozás — ’s én karjaiba teendem e’ hölgyet.4



„Mikor?“
,Még ma! Istenemre, nem nagy munkába kerü l.. ö bolondul ön után/
„Bolondul? oh, én boldog!“
,Most hát vegye utasítását, miként viselje ma este magát/ —
„Csupa fül vagyok.“
,A’ föelv, hogy hallgasson... Ha Róza kisasszony a’ vendégség alatt 

megérkeznék, ön ne ismerjen reá, színlelje, mintha nem is látta volna soha. Ha 
valami félreértés támadna, ön ne tolakodjék felvilágosításival; ha komolylyá vál
nék a’ dolog ’s valami nagyszerű botrány alakulna, inkább távozzék, ha meg 
nem állhatja a’ szótartást.. mert egy intés, egy kétes jel, egy kézszoritás, ra
vasz mosoly, tudós kétkedő arcz, mellyhez ön jól ért, elég leend, hogy iszo
nyú legyek... a’ hölgyet pedig, ki önért eped, inkább meghagyom bánatában 
halni, mint kimutassam önnek, ha csakugyan árulásra adná árva fejét, kedves 
barátom... Most azonban, ha tetszik, jőjön velem, hívogassuk a’ vendégeket, 
szívesen látandnak bennünket mindenütt, ez önnek is mulatságos leend/

Elmentek. Pigai megnyugodtnak látszék, mert mig a’ hosszú faluutczán 
végig mennek, csak egyszer áll meg meglepetés miatt ’s fejét ritkán csóválja, 
ellenben hahotás nevetéseivel morgásra ijeszti fel a’ falu komondorit.

II.

A’nap többi része egész estig nagy készületek közt folyt le, ’s a’ munká
latok legelhatározóbb pillanatában lemond a’ táblabiró a’rendezőségről, mellyet 
Sándor vállal e l, ’s azonnal öltözéshez lát ’s gyertyagyújtáskor már nagy 
gombos és prémes mentében izzadozik, bámulja saját lakát, mellyre többé 
ismerni alig lehet; mindenfelé tükör, fényözön, szőnyeg, függöny.—El-elgon- 
dol megboldogult feleségére, de minduntalan megszakasztatik ’s még többször 
fizet; egy szekér végre olly tárgyakért küldetik a’ városba, mellyek nevét ma 
hallja legelőször a’ különben roppant tudományu táblabiró ur.

Eleinte szállongani, később hemzsegni kezdett a’ vendég, mert itt minden 
szép, mit Kökényesd és szomszéd vidéke csak kiadhatott, egy halmazban 
jelen volt.

Legelső beszédtárgy szokás szerént a’ még meg nem érkezettek voltak; 
sokan előre akarák tudni, hogy ez vagy az mellyik ruhájában fog eljőni, a’ 
veresben-e vagy fehérben, a’ zsinóros derekúban vagy kurta ujjúban; e' tár
gyat a’ többség legalább igen mulattatónak találá.

Később az öreg Boroghi, a’postamester ’s tiszteletes, mint a’ zaj, fecse
gés ’s fényűzés ellenségei, külön szobába vonultak tarokkozni.. hasztalan 
igyekezvén magokkal vinni Pigai urat, ki a’ paskeyics partihoz szükséges lett 
volna, mert ez most arszlánkodásait nagyban készült venni.

A’ leányok egy szegletbe vonulva, egymásközt susogtak, az ifjak pedig 
szemközt velők a’ leányokra tőnek szerény észrevételeket, csupán a’ nők vol
tak már a’ beszédfolyam teljes sodrában, azon vitatkozván: lehet-e nőtlen
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embernek, mint köztök legyen mondva, táblabiró urnák, ennyi előkelő embert 
illöleg ellátni mindennel, mi egy estélyhez kívántatik. Beszéltek még tán más 
dolgokról is, de minek tudomására, mint láthatják, olvasóim, nem jöhettem.

Az egészből csak Sándor a’ kivétel, ki elemében van a’ mamáktól elha
gyatott leányok körében, de az idegennek igen szemesnek kellene lenni, ha 
kitudni akarná, mellyik szive bálványa. Pigai uram is csak kitenne magáért, de 
öt a’ kíváncsiság gyötri, megtudni, mellyik az érte epedö,— de el nem igazolha- 
tik, mert a’ kör majd valamennyi nötagjaiban tapasztal szerelemre magyarázható 
symptomákat; Sándor pedig, ha kérdezi, az csak a’ türelem erénységé- 
röl beszél.

Végre kocsizörej hallatszik, ’s ez felrázá a’ társaságot egyhangúságából, 
’s mindnyájan felugrándoztak.

„Ez a’ menyasszony!...“ kiáltának mindnyájan egy szóval, ’s valóban a’ 
megyei huszárból rögtönzött salonör hangosan kiáltva, ajtót nyit.

„Bötösi Veronka kisasszony... ’s utazó társai.“
Az ajtóhoz félkörzött társaságban gyönge suttogás vonult keresztül melly 

nem annyira Veronka kisasszonyt, mint utazó társait illette, legalább úgy vé
lekedtek némelly gyanakodó természetűek.

Egy leány lép be most korának tavaszában, éjsötét szemei a’halvány arcz 
szenvedései közül magasztosan tündöklenek, ’s reá gazdag haj vet árnyat, 
melly a’ nyak haván fut le ’s a’ fodrozatokba vegyül. Ruházatának sötét színe 
regényes ellentétben áll a’ derékon szállongó rózsaszín szalaggal, melly föl
dig ér, hol virágbokor, csipkék, ’s természetes rózsák suhogva teszik minden 
lépését — ajkán szelíd mosoly, keblén a’ vágyak hona, karján ama vonalok 
ragyognak, inellyek a’ férfi keblekben titkos sóhajokat költenek fel.

Öt két férfi köveié. Mindkettő magas termetű és hegyes orrú volt, ’s kö
röskörül fodrozott hajat viselt. Sápadt arczuk mezillen nyak felett állt, ’s csak 
a’ hegyes szakáll kölcsönzött reá némi kifejezést. Öltönyük fekete ’s közép
korból való, csakhogy minden csillogás nélkül, a’ nagy csattot kivéve, melly 
czipőjökön fénylett. Bő köpenyük sűrű redökben hullámzott alá, fövegükön, 
mellyet beléptiikkor sem vettek le, az egyiknek kék, másiknak veres toll koj- 
longott.

A’ bejelentett nő sokáig állott e’ két rokon alak között, mig a’bámulatból 
magához jött társaság ismét uj lélekzetet vehetett a’ tovább történendők he
lyes felfogására, a’ midőn megnyíltak ajkai ’s tiszta csengő hangon üdvözlé a’ 
jelenvoltakat.

.Üdv önöknek, uraim ’s hölgyeim.-------Táblabiró u r... Kedv s nénérn
szinte tette volna tiszteletét; azonban félutunkban váratlanul azon hirt vevők, 
hogy Parisból ritka szépségű divatkelmék érkeztek, mit a’ hölgyek, ha nem 
sietünk, mind elkapkodnak, nénikém pedig inkább meghal, mint ezen kelmét 
nélkülözze, azért visszatért P estre ... én azonban szivemből vezéreltetve, in
kább kívántam ama család körébe sietni, mellynek tágjául vagyok hivatva.1
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Pigai sokért nem adta volna, lia csak egy szét is szólhatott vala. Szemei 
Sándoréval találkoztak, kinek arcza sötét volt és rendkívül komoly.

Most követőit mutatá he az idegen hölgy. ,Van szerencsém önöknek bará
timat ajánlani, kik jelenleg a’ hazában müutazást tesznek/

Kik lehetnek ezek? Ez volt most a’ kérdések kérdése, sokan olasz gró
foknak tárták őket, mások zsebtolvajoknak, a’ postamester ministeri futároknak, 
a’tiszteletes angol papoknak’s a’többiek pedig épen nem találhatók ki, mifélék 
lehetnek... Szóval, az egész Kökényesé igen elégiiletlen vala az ujan érke
zettekkel, ’s a’ már zajosulni kezdett vigalom sok fokkal alább szállott. Ez 
azonban csak addig tartott, mig egy átalános kört alakított a’ vendégsereg, 
mellyben mulattatás-vezetöül senki sem merészlett föllépni; de köröcskékre 
oszolván, ismét kezdett a’ jó kedv helyre jónk

Sok érdeme volt ebben Sándornak, ki a’ feszültséget elmellözni vágy
ván, nyájasan fogadó az idegen hölgyet, kezet csókolt ’s öt mulattató.

Legelégiiletlenebb vala maga a’ táblabiró’; azonban a’ rósz kedvet mutatni 
még koránylotta — ’s időtöltésből a’ két idegen férfi felé fordult ’s örömét 
fej ezé ki, hogy szegény házánál illy jeles művészeket tisztelhet.

Az idegenek mély hajlongással viszonozzák a’ nem szívből eredett bó
kokat ’s ígérik, hogy a’ szives gazdát feledni nem fogják soha.

„De ha nem sérteném meg uraságtokat, megvallom , igen kiváncsi va
gyok megtudni, a’ művészetnek mellyik ágát méltóztatnak művelni?“

,„Oh, a’ legszabadabbak egyikét/“
„„Különösen én— dicsekvék a’ kék tollas — a’ cselszövények embere va

gyok, az ifjúság hiv segéde, ha néha egy pár jámbor öreget bolonddá kell tenni, 
— életem a’ vidorság ’s jó kedv classical kora, ’s mig a’ jellem, mellyet vise
lek, meg nem öregszik bennem, addig, fogadom, mindig lesz a’ világnak mit 
nevetni.“ “

A’ táblabiró nem akarja mutatni, hogy mindezekből egy szót sem értett, 
mindazáltal vállat vonitva, a’ veres tollashoz fordul, remélve, hogy tán ettől 
többet lehetend kitudnia.

,„En pedig — folytató a’ másik — testvéremmel egy húron pendülök; 
ostora vagyok ama polgári zsarnokoknak, kik gyermeküket szivök ellen akarják 
megházasitani, — az erőszakot csellel rontom meg, a’ tekintélyt nevetségessé 
teszem... ’s elhiheti, táblabiró u r , hogy művészetemért meglehetősen fi
zetnek/“

A’ táblabiró ezekre egy kétes értelmű „nobile par fratrum“ otbocsátott ki,— 
's nem tudta, haragudjék, boszankodjék vagy nevessen; végre elhatározó magát 
egy kis mértékletes apprehensiora; szemeit mogorván lekapja az idegenekről, ’s 
a’ vendégek tömegén jártatja, itt azonban még több boszankodásra méltót talál, 
mert Sándor a’ tiszteletesné leányával, a’ tizenhat évű Lenkével, úgy látszik, a’ 
hetedik égben kalandozik...  Szerencséjére a’ két idegen odahagyá öt, ’s al
kalma lön egy pár epés kifakadással boszuját csilapitani.

„Nem híjába ellenzém, hogy Lenkejéket meghívjuk, nem szenvedhetem
34



ezt a’ tolakodó családot, melly, mivel egy keveset olvasott, ollyotthonosnak érzi 
magát úri házaknál is , mintha csak épen oda tartoznának... Azután Veronka 
kisasszony — kiről egyébiránt csak a’ jó isten tudja, mit gondoljak — im mint 
szomorkodik. . .  maga elébe néz... ’s szégyenkedik — mert az a’ szélházi 
Sándor még rá se tekint.“

A’ postamester leányai hasonlólag elégületlenek voltak , megfosztatván 
ama bizonyosan megtörténendettnek hitt jelenettől, hogy a’ vőlegényt.a’ várt 
menyasszonynak karjaiba futni lássák ’s most azon udvariasságból is teljesitn» 
tartozott kézcsókon kívül nem is szól arájához... illy botrányos hidegséget 
még egy regényben sem olvastak Kökényesden.

Mindezeket a’ szerencsétlen Sándor még titkolni sem iparkodék, sőt egy- 
pár, hirhordozási iigyesége miatt még falun is kitűnőségre vergődött egyénnek 
azt is ki meri nyilatkoztatni, hogy várt arájában megcsalatkozék, azt nem oly- 
lyannak képzelő, ’s hogy mióta utószor látta, igen megváltozott ’s kellemeit 
elhullatá.

Hirtelen hegedíiliurok pengének ’s a’ felhangolási hangok élénkebb mu
latságra adtanak reményt— a’ kántor ’s praeceptor mosolyogva csavarintanak 
húrjaikon, számítva az ifjak ’s leánykák helybenhagyó pillanatira, hogy végre 
mégis akad valaki, ki megszánja őket, ’s vidor tánczczal végezhessék be a’ 
sok reményeket meghiúsítani látszott estélyt.

Nem sokára rendben volt Kökényesd orchestruma ’s a’ vendégek Sándor 
ajánlatára az ebédlőbe sietének. A’ hosszú sort Pigai zárta be, még pedig pár 
nélkül; mert ma senkinek sem mert bizalmasabban udvarolni, ne hogy annak 
szerelmét koczkáztassa, ki érte olly rég ’s olly titkon eped.

Eltávoztak; csupán a’ táblabiró maradt hátra ’s az idegen hölgy, kinek 
szemében kedvetlenség’s unalom ü lt’s épen nem látszék az uj élvezetekre in
dult társaságot követni akarni.

A’ táblabiró, félretevőn némelly környíilmények megfontolását, kötelesé
gének hitte egy pár vigasztaló szóra a’ hölgyhez közeledni, annyival is inkább, 
mert ez alkalom volt egyszersmind Sándor megfoghatlan magaviseletét kissé 
mentegetni ’s roszalni is, mert, hogy mit se láttassunk elhallgatni, a’ pesti le
vél kétes tartalma táblabirónk agyában olly gondolatokat ébresztett, mellyek, 
ha a’ keresztényembe^ keblét csiklándozni kezdik, elfeledi a’ napot, mellyben 
keresztlevele költ.

Azonban az egy pár szóból, melly eleinte akadozva ’s ismétlésekkel folyt 
le, később mindkét részről igen mulattató társalgás lett, ’s természetesen meg
lehetős titokban, minek leginkább én örvendhetek, kedves olvasóm; mert ez ál
tal fölmentve vagyok ama nehéz föladatot megkísérteni, hogy a’ táblabiróban 
fokonként fölmelegiilt érzelmeket híven fessem — most pedig ezt átszökejve, 
egyenesen az eredményt lesz szerencsém előadni.

(Vége következik.)
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I R O D A L M I  L E V E L E K .

VI.

A’ legutóbbi években, a’ v i g j á t é k mezején, N a g y  I g n á c z  tüntette ki magát 
kortársai felett. ,,Tisztujitás“a nemcsak az academia, hanem a’ nagy közönség által 
is megkoszorúztatott. Ezt öt más előzte meg: „A’ hősök“ 1 felv. (1838), „Egyesül
jünk“ 3 felv. és előjátékkal (1839), „Az életuntak“ 5 felv., acad. másod díjt nyert 
(1840), „Vendégszerep“ 1 felv. (1840), ’s a’ „Vetélytárs“ szinte 1 felv. (1841). 
’S a' költő annyira nem merítette még ki ezekben forrásait -— mit a’ feltalálás és 
öltöztetés folyvásti újsága bizonyít— ; ’s a’ kidolgozást tekintve, a’ haladás olly érez
hető, hogy még több és nem kevesbbé jó müveinek nézhetünk e’ körben ellenökbe.

Nem szándékom a’ hat darabot részletesen bírálni; némellyekkel tettem azt más 
alkalommal, mások a’ színpadról ismeretesek már: itt mindenikröl annyit és azt, mi a’ 
szerző jellemzésére szolgál.

,,A’ h ő sö k “ népi darab, mellyben szerzőnk első jeleit adta a’ drámái elrendelés 
’s a’ genrefestés tehetségének. Alakjai, bár nem mentiek a’ túlzástól, biztos jellemzőt 
Ígértek ; e’ mellett különfélék ; a’ dialóg festő, élénk és víg. Azonban itt ő még csak 
hatásra dolgozott: a’ morált nem lehete helybenhagyni. Az olvasó vagy néző rész
véte a’ szerető párban pontosul össze, "’s énnek boldogulását egy haramia (Sobri) szép 
szinü nagylelkűséggel eszközli, mig a’ becsületes golyhók kinevettelnek. — Az 
,,E g  y e s ül j ünk“ ben már magasabb állásponton leljük a’ szerzőt. E’ mü fényes 
apológiája az igaz szabadelmüségnek, melly okosan is fog dolgához, gyökerénél ra
gadván meg a’ bajt, nemesen is, mert önáldozattal. A’ mese merészen van gondolva, 
’s gyenge oldala a’ motivatióban áll; de ettől eltekintve, felette érdekes, ügyesen el
rendelt, a’ hatások helyes számításával; ’s helyzetek és jellemekben egyiránt gazdag. 
Már itt a’ characterfestés nagyobb és fensőbb körben mozog, ’s éles, a' nélkül, hogy 
túlzásba csapna; a’ dialog pedig, számos oldaltekintésekkel soknemü balságainkra, je
lentés. — ,,A z é l e t un ta k“ban szerző psychologiai actiót szólt. Két életunt, Jenő 
és Irma, kik a’ világot eddig csak kévéssé épületes oldaláról ismerék, ez az életből, 
amaz könyvekből: egymás megismerése által bizodalomra gerjednek az emberiség 
iránt, ’s ekkép kigyógyítatnak beteg nézetökböl. Körültök egy serege különféle divat
alakoknak, többféle kiadásban. Az egész személyzet két osztályát állítja elő a’ jelle
meknek : külsőséget bensöség nélkül, ’s viszont; ’s a’ darab morálja : ne külsőség, 
hanem belső becs határozzon — a’ minthogy itt is utoljára nem a’ pedant, de nemes Jenőn, 
hanem az üres kebleken nevetünk. Jellemdarab az egész; szerző nem feszítő vagy ne
vetséges helyzetekkel, de még csak ötletekkel vagy elménczségekkel sem igyekszik 
hatni; ö nem kaczagtat, hanem a’jellemek által folyvást bizonyos derültségben tartja 
olvasóit. — A’ „ V e n d é g s z e r e p “ ’s a’ „V e t é ly t á r  s“ ban a’ költő inkább hely
zetekkel működik; átöltözés, kötélhágcsó, olaszfal szerepelnek bennök; az arczfestés, 
kivált az utóbbiban, vastag színeivel a’ bohózatba csap általj a’ motivatio nem felette 
szigorú, sőt szerző kissé erős hitre tart számot nézőinél: de ha egyszer túl tettük 
magunkat ez eszközök vaiószinüségén, mellyekkel egyébiránt nagy költők is éltek ko
ronként, igen vígaknak, igen mulattatóknak fogjuk e’ darabokat találni. ’S ez itt a’

3 4 »
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morális oldal mellett a’ fődolog. A’ szomorujáték, vagy csak az érzékenyjáték is, nem 
tűr semmi valószínűtlenséget^ sem belsőt, sem külsőt (pliysicai vagy philosophiai meg- 

^--győződésinkkel össze ném férő bizonyos alakok és nézetek: mythosok, lelkek, tündé
rek , sors, holmi babona 'stb relativ valósággal igenis bírnak): annak az illusiónak 
erősnek kell lenni, mellynek készek vagyunk magunkat átadni, midőn a" költő bennünk 
szánakozást, félelmet és csodálást akar gerjeszteni: de midönjeiévéttelni akar , nem 
vesszük olly szigorun. Itt beérjük a’ tehetséggel, sőt ha még ennek rovására vétkezik 

~— is (mint a’ hasonlatosságoknál többnyire), túl tesszük magunkat rajta, csak annyi 
comicumot bírjon kifejteni, mennyi kárpótlást nyújthat feláldozott bíráló kedvünkért. 
Az éleiben is mennyivel szívesebben és könnyebben adunk hitelt a’ nevetségesnek, 
mint a’ szomorúnak és nagyszerűnek, mellynek első benyomását mindenkor bizonyos 
kételkedés kiséri. — A' „ T is z tu j  i t á s “ legjelesb színmüve szerzőnknek, nem mint 
ha tartalmasabb volna, mint minden egyebe, hanem mert a1 többinek jelességeivel, 
azoknak hibái nélkül, bir. Mindenek előtt jellemekben erős, akár a’ különféleséget, 
akár a’ számot, akár végre a’ psychologiai, sőt költői becset vesszük. A’ költő 
hősei az egyenes és önzetlen Tornyai ’s az eszes és egyszersmind kedélyes Aranka, 
két egymáshoz méltó character, kik bensőségökkel virító oázt képeznek e’ tartalmatlan 
emberhomok nagy pusztáján. Érdekes csoportozatokat formálnak körülöttök: Farkas- 

-  falvi, egyike azon tisztviselőknek, kik a] hivatalt tehénnek nézik  ̂ ’s lépcsőnek mago
sabbra, ’s azért nevetséges gőgjöket a’ tisztujitás elhatározó szakában a’ vak tömeg 
ellenében szánandó módon lehangolva, a’bocskorost uralják,’s a’ zsidóval testvérkeznek; 
Hajlósi. díszpéldánya egy csúszó csalárd subalternusnak ; Darabos Árpád, egy ügyes 
korteskedőnek; Heves daguerréotypszerü arczképe annyi magyar radicalreformernek, 
kik tanulás nélkül tudnak mindent, ’s ember-egyenlítő szahadelmüségökért legfelebb 
alispánságot áhitanak jutalmul; Kinga, szinte vágtató javító, de generis feminini, ’s 
kissé korlátozott, mint sok elvrokona nem generis feminini; a’ kortes hadnagyok, bol
dog együgyüséggel vegyes választói furfangosságukkal ’s virágos nyelvökkel; az 
emancipatio reményétől már is hízó okos Mózses, s’ végre a’ bűne papucsa alá került 
mulatságos Doctor Langyos, még egy pár mellékalakkal. ’S szerző nemcsak szemé
lyeket fest, hanem egész felekezeteket, osztályokat és kort,’s ezeket híven az élet után. 
Nem kisebb szorgalommal van szőve a’ bonyolós mese, mellyet figyelmünk csiklandó 
helyzetek során keresztül nem csüggedve követ végig. A’ dialóg, melly némelly da
rabjaiban kissé böszavú, kivált az Életuntakban, itt sebes és valóságosan drámai, azaz 
alig van valami mondva, mit a’ helyezetek és jellemek hatása alatt a’ cselekvény psy
chologiai menetele szükségkép ne hozna elő.

Szerzőnk nem azon víg Íróink közé tartozik, kiknél a’ comica vis legfelebb öt
letek-, elmésség- ’s szójátékokban nyilatkozik. Nála az gyakran a’ helyzetekben, több
nyire a’ characterekben fekszik ; ’s ö általán nem annyira neveltet, mint inkább szá
mos emberi és társadalmi gyengék, fonákságok és vétkekre vonatkozások, az ellen
tételek csalánaival ’s a’ gúny élével mulattat 's táplálja bennünk azt a’ derültséget és 
gyönyörködést, mellyet mindig érzünk, valahányszor az igazság győz, habár nem egyéb, 
mint tövises szók sebzései által. E’ satirai irány, melly a' szerző Torzképeinek annyi 
kedvességet szerzett,uralkodik vigjátékaiban is , különösen a’ Tiszlujitásbari, Egyesül
jünk- és Életuntakban, ’s e’ tekintetből is nagyon óhajtható, bár e' darabok a’ könyv 
csendes rejtekeiből a’ színpad szabad levegőjébe lelnék meg utjokat. Illy leczkék köz
vetlenül és mélyebben hatnak az életbe, mint sok alapos értekezés, ’s midőn szerző ez 
eszközöket használja, legsajátabban felel meg a’ vigjátékiró felsőbb rendeltetésének.

D. S che d e 1 F.
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k ö n y v i s m e r t e t é s .

S u j á n s z k y  A n l a l  v a l l á s i  é s  h az a f iu l  k ö l t e m é n y e i .  P e s t e n ,  E m i c h  G. k i a d á s a .  8 d r .  2 3 0  I . ;
f ű z v e  1 f r . p .

,,Mondám magamban: minek jönek most a’ költők? Kinek van kedve elfogadni 
az isten e’ megszentelt vendégeit?“

E’ szavakon kezdé nem régiben egy franczia bíráló La p r a  de Victor költe
ményei feletti véleménye elmondását. ’S valóban szivemből szólt a’ derék „Ismeret
len ;“ mert korunk minden iukább lévén , mint a' költőiség kora: nyomtalanul hang
zik el többnyire a’ költők ihlett, szent szava, ’s a’ hang, melly a’ s z ív  szentélyéből 
fakad fel, alig talál néhány kevésnél viszhangra. Más gond üli most a' legtöbb kebe
lét, egészen más, mint a’ lant zengésének hallgatása !

‘S e’ leverő körülmény közt is nem csügged a’ magyar mása; sőt úgy látszik, 
mintha daczolni akarna ezen anyagi világ költészet iránti közönyös eszmemenetével. 
Költőink, hacsak kevesektől is hallgattatva, 's még keveshektöl megértetve: nem 
dobják el a’ kobzot, mellyel a’ szűz mása nyújtott kezeikbe, ’s mintegy jóstehetségü 
hirdetői a’ szebb jövőnek, dalinak a’ jelenben, hogy legalább azon néhányban tartsák 
fen a’ szent szikrát, melly az elé vezethetendi nemzetünket.

Nem rég E r dé I y i János „Költeményeit“ vettük; ’s most S u j á n s z k y  szende, 
szerény lantja tűn föl előttünk, melly Vallást és Hazát zeng; két tárgyat, mellyeknél 
fölségesb , magasztosb , szentebb ember- és polgárra nézve nem lehet.

Négy ,,Füzér“ re osztá költő dalait, ’s könyvét Forray-Brunsvik Julia bárónő ö 
exljának ajánlá. Méltóbbnak nem is ajánlható. Forray bárónő egyike azon kevés ma- 
gasb rangú hölgyeinknek, kik a’ magyar músa honfiúi dalait é r t i k  és é rez i k;  ó ma
gas szellemű, forró lelkű honleány, a' ki tudja, mivel tartozik ez árva hazának, 's szent 
kötelességét híven teljesiti; ö az, kinek szőnyeges termeiben, fényes estélyeiben nem 
idegen, hanem őszintén szeretett ismerős, szívesen üdvezelt vendég a’ magyar hang. 
Isten adjon sok rokon-gondolkozása hölgyet e’ hazának, ’s músája nem lesz csak vis
kókba szorított árva, elhagyatott leány!

Mi e’ költeményeket általában illeti, egyszerű, keresetlen nyelvben, melly ollykor 
szinte a’ prózaival lesz határos, czimöknek megfelelöleg, vallásos és hazafiul eszméket 
lehelnek. Nem tűnik ugyan fel azokban sasröppenés, de azért a' gondolat többnyire 
felülemelkedik a’ középszerűn és tiszta; kivált pedig a’vallásos rész, valóságos nyereség 
irodalmunkban, melly e’ nemében a’ költészetnek, ekkorig olly igen parlag vala ! Hogy 
nálunk is M a n zo n i k és B o r g h i k  támadhassanak, talán kelle jöni egy ollyannak, 
ki a’ hézagpótlás nehéz munkáját megkezdje ; ’s e’ munkát S. becsületesen, dicsére
tesen teljesité.

A’ füzérekre osztásban más bíráló talán fenakadna: nem látván arra az elkűlö- 
nözésben szoros határvonalt; mert igen keveset kivéve, a’ költemények mindegyi
kén valódi vallásos színezet ömlik el; de a’ forma sem motiválja ezt, mert —  ’s ez 
egyik bal-oldal a’ könyvben — majd mind azonegy menetű versformákba öntvék, 's ha 
a* két souettet, ’s néhány epigrammaticus verset kivesszük, általában hármas, ritkán 
több, de jobbadán kevesebb szökő (jambus) és lejti (trochaicus) lábúak azok, mi vala
mint a’ munkának kellemetlen egyszinüséget ad: úgy annak, ki — mint bíráló — egy- 
folytonban olvasná át, mulattató változékosságot bizony nem nyújt.

A’ dalokat külön tekintve, vannak azok közt egyes gyöngyök. Hlyekül tartom 
én az első füzérben: ,,A ’ könyörgő — Szüzesség — Gyöngédség — és Két koldus 4
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czimüeket; a’ „Gyöngédség“ helyett ugyan más czimet inkább szeretnék: mert ez 
igen általános, ’s ha nem több, tiz-tizQnöt fölé csak úgy illik , mint oda, hová költö 
tüze ; de ez nem von le e’ valóban gyöngéd versezet érdeméből.

A’ második füzérben rimezett zsoltárok állanak, mellyek —  véleményem szerént 
— általán véve, nem érik föl Dávid költői magasztos ihlettséggel irt gyönyörű pró
záját. Kiveszem a' XLY. zsoltárt (I. 114), melly erőre és költöiségre nézve igen si
került. Kiirnám mutatványul, de ismertető soraim megszámlálvák.

A' harmadik füzérbe ünnepies dalokat (talán vallásos romanzáknak helyesen mond
hatnék ?), és néhány balladát sorozott költö. Ezek közt nekem a’ ,,Keresztelő sz. Já
nos“ feliratú legsükerültebbnek látszik.

A’ negyedikben hazafiui versezetek vannak. Mint az előbbiekben tiszta, vallásos 
érzés: úgy itt tiszta és hü honszeretet tökröződik költö minden versében. „Isten — 
Hon és —Király“ költő vezéreszméje, vezérszava, ’s ö e’ hármas szent kalauzt forró, 
öntudatu szívvel követte. Három dal van itt, mellyek engem kedvesen ragadtak meg: 
a’ „Tavaszkor — Magyar nő — és Lengyelvak“ feliratuak. Vajha sok volna az ollyan 
„Magyar nő“ szépeink közt, a’ minőt S. e’ dalában fest.

Rám nézve az idézettekben van meg leginkább azon meleg, melly az olvasót 
költői műben meg- és elkapja; noha nem hiányzik az egészen S. egyéb dalaiban sem, 
mi kivált illy szende nemű költeményekben oily kedvesen hat az olvasóra.

A’ rímek tisztaságát, a’ versmértéket illetőleg S. egyike azon ifjabb költőinknek, 
kik a’ gondolat correctségét sem mellőzve, a’ nélkül, hogy feszességet hozzanak mű
veikbe, iparkodnak a’ formát is szorosan megtartani.

A’ gondolat-correctség ellen azonban a’ 41 .  lapon a’ „S zív és Esz“ feliratú 
versezetben nagy hibát lelek — mint vallásos költeményben : mert különben nem len
ne hiba.

„Csatában, millyet ész 
’S meleg szív küzdenek,
Veszítni kell, ha nem 
Segitnek ISTENEK“

áll ott. Nem-vallásos dalban lehet így Írni; de szorosan ollyanban — nem. Itt a’ rím 
szüksége mondata el költővel a’ többes számot, ’s igy tárgyát feledve, megszeplösité 
a’ gondolatot, mellyet ezen versezet végszakában ismét tisztán adott:

„így ISTEN! jó utón 
Maradni milly nehéz “

De nem lehet megrovatlanul hagynom azon nyelvszabály elleni bűnöket sem, 
mellyek a’ könyvben—ritkán ugyan, igen ritkán, de mégis— föltünedeznek. Hlyek a’ 
következők: „mosolyJA^—folyamja — ilIatozzON —ereGYj (kétszer is a’ 153és l 63 .  1. 
mellyet a nép ajkáról hallhatunk ugyan „ereDj“ helyett, de írnunk, kivált versekben, 
nem szabad) és —  szörnyj,“ miket nyelvünk mai műveltségi állapotában (nyelvsza
bály elleni) bűn nélkül nem Írhatunk, ’s miket a’ szorgalmas szerző jövőre, hiszem, 
kerülni fog.

C s á s z á r .
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SZINÜGYI ELMEFUTTATÁS.
r

E i vezet korunk divatának egyik jelszava, 'snem épen helytelenül. Mig az élvezet a’ 
mérték, arány és illem korlátái közt marad: vidítja a’ lelket, deríti a’ kedélyt ’s 
újabb munkásságra nyújt tápanyagot. E’ szerént a’ mértékletes élvezet közvetve a’ 
munkásság fejlesztésére hat, ’s mint illyen méltó helyet foglal haladó műveltségünk 
alsóbb rendű jelszavai közt, mellynek egyik fö-főjelszava ’s mulhatlan alapföltétele 
épen a’ munkásság, — ha boldogulni akarunk. De már maga az élvezet közvetlenül 
is fejt ki cselekvőséget, iparkodást, munkásságot. Vagy nem kell—e annak erejét gya
korolni, elméjét művelni, Ízlését nemesitnie, ki másoknak élvet, művészeti, szellemi 
vagy csak futólagos szemléleti élvet is akar szerezni müvével, mutatványával? ’S nem 
löltételez-e ez folytonos, kitartó munkásságot? Más részről, kik a’ sorsnak azon kü
lönöskegyeltjei az emberek milliói közt,kiknek sült galamb repüljön szájukba, kik min
den munkásság és fáradozás nélkül részesülnek az élvek minden nemeiben? Vajmi ke
veset^ vannak ezek; ’s az emberrailliók hasonlithatlanui nagyobb száma csak úgy te
het szert némi élvezetre, ha munka ’s fáradság által előbb kiérdemli azt, azaz, ha ere
jének gyakorlata — munkásság — által annyi fölöslegest szerez magának, hogy illen
dő élvezetben részt vehessen, ennek diját lefizethesse. így az élvezet önmagát emeli, 
’s gyarapítja a’ munkásságot, részint mint ok, részint mint okozat örökös körforgás
ban, ’s pedig annál inkább, minél nemesebb maga az élv.

Nem czélom itt hosszú értekezést írni; a’ nemesebb élvezetek sorában ezúttal 
csak a’ színházi élvezetet akarom érinteni, mint ollyant, melly jótékonyan hat — mel
lőzve itt minden erkölcsi ’s ismeretfejlesztési szempontokat — ha másra nem i s , leg
alább a’ kedélyre, ’s már az által, hogy a’ napi foglalkozásokban kifáradt test vagy 
elme pár órafolyásig megpihenvén, újra neki vidul, újabb munkásságra serkent. ’S nem
de azoknak, kik különösen a’ színi előadások pályájára szentelik éltöket, sokat kell ta- 
nulniok, gyakorolniok, fáradniok, míg a’ színművészet olly fokára emelik ügyességö- 
ket, hogy nézőiknek valódi élvet szerezzenek? De valamint ezelőtt, úgy újabb idő
ben egy saját nemét a’ cselekvőségnek is fejleszti a’ szini előadások művészete, —  ‘s 
ez a’ jótékonyság munkássága. Gyakrabban tapasztaltuk, hogy valamelly jóté
kony czél segélésére műkedvelő társaságok alakulnak, mellyek. szini mutatvány- 
uyal iparkodnak összecsöditni a’ közönséget, hogy a’ mutatvány megtekintéséért le
tett néhány fillérrel segélyzöleg járuljon a’ szent czélra, ’s igy a’ műkedvelőkkel test— 
vérileg együttmunkálva , az élvezetnek mintegy csekélyke kamatjaival növelje a’ se
gélyezési tőkét. ’S ez nemde az élvezetnek egyik Iegnemesb neme mind az élvezők, 
mind az élvezetet nyújtók részéről?

Legújabban is illy műkedvelő társaság alakult itt Pesten, melly j z  énekiskola ’s 
dologház javára — tehát jótékony czélra — két Ízben adta elő a’ ,szökött katonát1, 
előbb ugyan a’ nemzeti színpadon, legközelébb pedig, május 25én, a’ budai színkörben. 
Nem szándékom bírálatba ereszkedni, ezúttal csak annyit mondván a' többi lapokkal 
oszhangzólag, hogy e’ műkedvelők általában igen dicséretesen működtek, sőt némelly 
egyéneik a’ közönséges mindennapi dicséretnél, minővel műkedvelőket rendszeréut il
letni szoktunk, többet is érdemelnek. De egy szempont felett szeretném, hacsak váz
latosan is, elmondani igénytelen véleményemet, melly szempontot ezentúlra, netán jö
vőben keletkező műkedvelő társaságokra nézve, talán nem ártana kis figyelemre mél
tatni. 'S e’ szempont az: váljon egyátalán nem illik, vagy épen nem szabad-e szini- 
elöadásról véleményadólag, biralólag szólni; váljon szükségkép mindent dicséretesnek, 
vagy épen felségesnek kell-e találni, mihelyt műkedvelők által, ‘s pedig jótékony
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czélra történik illy előadás? Én azt hiszem, hogy ez , noha tán általánosan elterjedt, 
de mégis hibás, fonák nézet, 's a’ mübirálói kíméletnek túlságos alkalmazása. írjon va
laki munkát, adjon ki könyvet jótékony czélra, nem lesz-e azért ’s nem volt-e szabad 
a’ munkát belbecse szerént megítélni, ’s netalán gyöngéit, tévedésit kiemelni, meg
ismertetni a'közönséggel? Ha valahol nem, illy esetben legkevésbbé alkalmazható azon 
féligmeddig elavult, féligmeddig még gyakorlatban élő elv, hogy: a’ czél szentesíti as 
eszközt. Mert ha ez állna, úgy valaki akármi tévesztő elvű, rósz irányú munkát Írhatna
— jótékony czélra ajánlván fel annak jövedelmét, ’s a’ munkát azért mégsem lehelne 
megítélni 's kárhoztatni. Igen ám, azt mondaná tán egynémelly , hogy illy munkával 
eo ipso elesnék szerző kitűzött czéljától, mert azt senki sem venné meg,'s igy a’ re
mélt jövedelem a’ jótékony czélra önmagától megszűnnék. Hogyis ne? Hiszen tapasz
talás szerént néha épen a’ Iegroszabb irányú, sőt erkölcstelen munkákat is — fájdalom
— leginkább kapkodják; ’s ha tehát senki nem találkoznék, ki az illető könyvet jól 
megtaglalgassa ’s ürességét vagy kárhozatosságát nyilvános utón fölfedezze, a’ jólelkü 
vevő is csak annál inkább volna hajlandó megvételére, mivel tán sokat igéröleg, ’s — 
jótékony czélra íratott. — Vagy álljon elő egy műkedvelő zenetársaság, csöditse 
össze jótékony czélu előadásra a’ zenekedvelő közönséget, ’s játszék roszül, össz
hangzás, pontosság, hangtisztaság nélkül, bizony mind kiszalad a’ hallgatóság, mi ál
tal eléggé ki lesz mondva az előadásra az Ítélet a’ kárhoztatás, — ’s ez annál szigo
rúbb, annál kíméletlenebb lesz, minél magasztosabb volt a’ mű, mellyet a’ kontár 
előadás megcsúfítni merészkedett.

Véleményem szerént épen igy áll ez ,'s igy kellene állnia a’ műkedvelői színi elő
adásokra nézve is. Vagy miért alakul össze valamelly műkedvelő társaság jótékony 
czélra ? Nemde azért, hogy azon czél fólsegélésére pénzt gyüjthessen a’ közönségtől, 
mellynek pénzéért élvet igér? Bizonyosan az élvezetadás itt föeszköz a’ szent czélra. 
Mert ha nem, úgy nem kell előadás; köröztessünk egy aláírási ivet, vagy egy zárt 
perselyt, ’s adand kiki, kinek ’s mennyit tetszik. Kisértsék meg csak valamelly mű
kedvelők, hirdessenek előadást, ’s mondják meg előre: ,uraim ’s hölgyeim ! mi ezen 
előadásban — a’ szent czélra — olly irgalmatlan roszul, olly keservesen fogunk ját
szani, hogy elijedtek tőlünk, — de ezt csak szíveskedjetek tűrni a’ — szent czél te
kintetéből4— ; kisértsék meg ezt, ’s megy-e előadásukra valaki? Vagy meglehet, hogy 
különczködö kíváncsiságból mégis volna néhány látogató, mert korunk kedveli a’ kü- 
iöuczködéseket. De mellőzve ezt, műkedvelők előadást hirdetve, nemde, hallgatva, leg
alább ígérnek annyi élvet, mennyit műkedvelőktől jogosan ’s méltányosan várhatni? 
Illő tehát, hogy ennyit nyújtsanak is. Mert itt nem áll úgy a’ dolog, mint a’ fennérin
tettem könyvvel; azt, ha rósz, mindenkinek hatalmában áll, meg nem venni; de a' 
színi előadásra le van téve a’ díj, le van fizetve a’ pénz, ’s pedig határozott mennyi
ségű díj,— tehát nem önkényleg szabott, minőt, például, valamelly zárt perselybe vet
nénk, — ’s igy illő és méltányos, hogy műkedvelők is lehetőleg szerezzenek élvet a’ 
közönségnek, mert jótékony czélból, rósz előadáson boszankodni, vagy halálra unat
kozni senkinek sincs kedve.

Ezeket csak futólag érintem, távol tartózkodva minden legcsekélyebb vonat
kozástól akár a’ legutóbbi , akár az előbbi mükedvelötársaságokra; 's csak annyiból 
kívántam érinteni, hogy jövőre talán czélszerü volna kissé eltérni azon ,noli me tan
gere4 elvtől, hogy jótékony czélra működő műkedvelötársaság előadásáról egyátalán 
tilos birálólag, ’s ha szükség volna, roszalólag is nyilatkozni. A’ mérfok úgysem lesz 
itt soha a’ legmagasb művészi tökély; annál dicséretesb 's dicsöségesb lesz tehát illy 
előadásra nézve, ha a’ valódi müvésziséget élvezetadólag megközelitnio sükerülend,

N e y.
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P O Z S O N Y I  L E VELEK.

XVI.

SZERETETT LEONÁM!
Május 17kén.

Sokszor és sokan írtak már a’ nö hivatásáról. Irodalmunk is mutathat lel e’ 
nemben egy-két munkát; de a" tárgy ollyan, melly nemcsak a'komoly statusbölcs 
gondjai közé tartozik, de mellyröl mindeniknek, kinek e’ magas rendeltetésről fogalma 
van, írnia kell. Mert az életben vannak bizonyos dolgok, mellyekről gyakran szólani 
kötelesség, vannak igazságok, mellyek meggyőződéssé csak akkor érhetnek, ha a’ lé
lek nem vonul felettök, mint nyári felhő a’ mezők felett, gondolatszárnyakon, hanem 
rólok komolyan elmélkedik. —  Illy elmélkedésre alkalmat nyújtani, eszmét ébreszteni 
lehet csak szándokom, hosszasan és sokat levelem szűk lapjain nem irhatok.

,A’ virág illatozásra nyitja fel kebelét , a’ női kebelben a’ szerelem égi virága 
fejti fel bájleveleit, ez rendeltetésük!4 így szólanak sokan a’ nőről. Ez alanyi fogalom, 
kedves Leonám ; — ha a’ nö rendeltetése is a’ szerelem, hivatása nemes, magasztos, 
—  és ez —• boldogitás. És ez az, kedves barátnőm, mit majd mindnyájan felejtünk; 
ez az, miről szólani kívánok. — A’ nö soha se felejtse el, hogy mint az embert ne- 
mesb lénynyé képezni nem lehet, mint emberré (mert mint Írva van: „Isten Önképére 
teremtő az embert*): úgy neki többnek lennie nem szabad, mint nőnek, de nőnek a' 
szó nemesb értelmében. — Egy nő hivatása, mint mondám, boldogitás, bár önfeláldo
zással is, mert a’ nőt „isten angyalként rendelte bölcsőnkhöz“ , hogy gondos szemek
kel virasszon gyermekálmaink fölött, — angyalként a’ férfi oldalához, hogy az élet sötét 
utain küzdő férfiú homloka körül pályakoszorút fonjon, hogy lelkének éjébe tekinteté
vel világot derítsen ’s édenné varázsolja a’ földet. Illy nőkről énekli a’ magas 
érzelmű költő:

Sie flechten und weben
Himmlische Rosen
In’s irdische Leben.

De sokan felejtik ezt, ’s hivatásunkról alig tudunk, szeretett Leonám, egyebet, mint 
hogy a’ nő szerelemre született. — A’ komolyabban szemlélődő előtt azonban nem 
veszhet el észrevétlenül az élet mindennapi jelenete, figyelmünket nem kerülheti el a’ 
naponként terjedő átok, minél fogva kevés boldog nőt találsz, keveset, ki hivatását 
érezve, annak megfelelni lenne életczélja. Okát nevelésünkben kereshetjük, ’s mellőzve 
a’ külokokat, mellyeknek a’ család nyugalma és boldogsága megdöntésére olly mond- 
hallan nagy befolyásuk van, csak a’ belső, hogy úgy mondjam, lelki okokról szólok, 
mellyekből amazok is származnak. — Sok nö felejti, hogy az ember hona a’ föld, igy 
gyermekéveinek játszszereivel nem vetve el ábrándjait, lelke mindig csalképeknek 
örül. Az illyet az élet nem elégítheti ki, lelkének a’ való hideg érintése fájni fog ’s 
fájdalmasan jajdul fel mindannyiszor, valahányszor az élettel jő érintkezésbe , mert 
másként találva azt, mint Ilivé, megelégedést benne nem találhat. Hogy a' nö boldog 
legyen és boldogíthasson, szükség, hogy higgadt, minden szilaj szenvedélytől óvott 
kedélylyel bírjon , a’ lélekben béke és jóság ünnepeljen , legyen angyala a’ körnek,

) Pozsonyi levelek XIV.
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mellyliez viszonya köti, vad szenvedély ne áradjon szivében, mert a' házias boldog
ság ki nem elégitendi; ne keresse távolban azt, mit közelben föllelhetend, — a’ múl
ton szüntelen ne merengjen, mert az ember a’ jelenben é l , ’s csak a’ jelenben lehet 
boldog. Mi másként találod az életet! Hány nő tartja magát boldogtalannak, hánynak 
vált pokollá az élet, hány virasztja át sírva éjeit ’s tán fél életét cserélné be, ha vi
szonyától szabadulhatna? pedig neki is nyújtana örömet az é le t, ha azt nem álom
világában ke resn é ; az ö szeméből is áradna öröm, ha megszokta volna az életet úgy 
tekinteni, mint van, ha míg az ember földön él, mint költőnk mondá: „festett egekbe
—  nem tekintene.“  Lemondani tudás, kevés önáldozat és mindenek felett tiszta, át
látszó érzelem ’s nyugodt kedély mellett ö is boldog lehetne. A’baj ebben rejlik , hogy 
ép a’ női kedély és szív kiképzése az , mire legkevesb gond fo rd ita tik , hány lép az 
életbe, mielőtt magával számot v e te tt, vagy hivatásának ismeretére juthatott vala? 
Mellyik anya készité elő leányát a’ pályára és mellyik ismerteié meg gyermekével 
nemes hivatását? A’ bajnak oka ebben rejlik és fökép nönevelő-intézeteink ferde 
rendszerében.

Valóban, szeretett Leonám, nönevelö-intézeteink mindenné képezhetik a' nőt, 
csak azzá nem, mi főfeladat —  nővé. Test és elme müveltetik legtöbbnyire i t t , a ’ 
szív kiképezése, a’ női k ed é ly , a’ lélek feledve marad, és évek után az életben nem 
használható ismeretekkel ’s testi ügyességgel hagyjuk el az intézet zárdafalait, de a’ 
szív, a’ kedély parlagon hever. — Mint a’ nemzet főbb szükségeihez tartozik a’ nép
nevelés, úgy a’ status főbb gondjaihoz kellene tartoznia a’ nönevelö-intézeteknek. De 
most hathatós pártfogással bírni e lég , hogy valaki intézetet állíthasson, és az illy 
szabadalmazott kezek közé kénytelenek a’ szülék ártatlan gyermekeik jövőjét, bol
dogságát tenni. És ezért gyakoriak a’ szomorú példák. —  A’ nő életének egyik vi
gasztalása a’ vallás,’s a’ szent érzelem helyit gyakran babona és vakhit oltatik a’ gyenge 
kebelbe.—  Pozsonynak több nőnevelö-intézete van ,’s ezek egyike néhány hét előtt adá 
nyilvános próbatételét. Az eredménynyel a’ szülők megelégedetteknek látszattak lenni, 
mert dicsértetni haliám a’ drága kézi műk pompáját és nagy seregét. E’ szülők, ked
ves Leonám, hasonlítanak a’gyermekhez, melly néhány aranyfüst-lapnak is tud örülnj, 
melly a’ madarat tolláért ’s nem énekéért szereti. Az élet boldogságához, a’ családi 
üdvhöz feltétel-e a’ kézi mükbeni ügyesség? és illy haszlalanságok egész tengere 
k ipótolja-e a’ kebel ürességét, a’gyakran elhervadt szendeséget, a’ női erény ez egyik 
legszebbikét ? — De elég legyen; érzem, értekezövé váltak soraim, ’s mert nyíltabban 
nem szólhatok,tán érthetlen töredékekben Írtam le eszméimet. Legyen bár miként, egy
két igazságot soraimból mégis elvonhatsz ’s azok a’ tárgy bővebb fejtegetésére vezé
relhetnek.

Mint fölvett tárgyammal rokon tárgyró l, pozsonyi Phaátonainkról értesítelek. Ne 
hidd, hogy Phaátonaink, mint mesés elődök, a’ félvilágot akarják lángba borítani, mást, 
meglehet, hogy lángra akarnak gyújtani,de a’ világot nem, mert ők gyönge nők,gyeplö- 
és korbácscsal kezökben. Igen, ig en ; egy időtől utczáinkon apró lovacskák fu tosnak; 
gondolod, szabadon? oh, dehogy ! amazonkezek szorítják a’ gyeplőt, *s a’ kis állatok 
comme il faut ragadják kisded kocsijokat, ’s kocsisnőik — mért ne élhetnék e’ szóval
— mondom, §’ bájos kocsjsnők arczai diadallángban piroslanak, mert — mert — 
minden szem a’ száguldó patkányokon függ; csak kár, hogy a’ kis kocsi egyhangú 
zörgése nem engedi hallanunk az epigrammot, melly, ha jól emlékezem, e’ soron vég
ződik :

,Elhiszi most az okos, hogy hivatása — kocsis/ Oh, a’ nő hivatása sokkal ne
mesebb ! — Isten veled, ölel

Y o I e.
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XVII.

SZERETETT LEONÁM!
Május 24.

Nemzeti színészeink itt vannak. 18-dikán Lignerolles Louiset adták. Lendvayné 
játszott, — kell-e,hogy több szóval fessem az éldeletet, mellyet az est nyújtott? kell-e, 
hogy hideg szavakkal mondjam el, mit érzék? hogy elmondjam, miként forrt szegeimben 
a’ köny, miként éreztem a’ szegény Louise fájdalmát, és éreztem fájdalmát a’ mű
vésznőnek, ki, átérezve szerepét, já tszott; és mig művészete tapsra riasztá a’ közön
séget, tán egy húr szakadt meg a' szívben, ’s a’ fájdalmas hang tán a1 sajgó kebel fel
törő sóhaja vo lt?  Én tapsolni nem tudtam, lelkem egészen leikébe olvadott. Mimond- 
hatlanul kedves volt ö ! minden hangrezgése szívhez szó l t ,  fájdalomkitörései fájva 
nyilallak át lelkűnkön. Szegény Louise! mennyi csalódás, mennyi veszteség és mégis 
mi léleknagyság. A’ női kebel fájdalmában szentesül, és az, mint a’ becsületes emberé, 
istennek legtisztább oltára. Ismered Lignorelles Louiset; mennyi életbölcseséget 
nyújt e’ mü, ebből láthatod: a’ nő sorsa többnyire szenvedés, mint rendeltetése 
többnyire önfeláldozás. Csak ki önmagában lel vigasztalást, boldog; a’ nő áldozásul 
essék bár e l ,  ha ,  mint a’ beteg csiga gyöngyét, erényt zár magába kebele, hunytéval 
az égen egy szép csillaggal ismét több leend. Ne higyjétek, hogy az angyalok elhagyák 
a' földet; nem találkoztatok-e nővel, ki szenvedni, tűrni és szeretni tudott?  nézzétek 
e’ nőt, ki, mig előtte a’ hűség gyűrűje pattan ketté, mindent áldozik,.. e’ nőt vérző 
szívvel, hűtlenség, dacz és hidegség ellenében mondhatlan szerelmével,— és mi n a g y e ’ 
nő illy fájdalmában! ha isten lennénk, szeretnök öt égbe karolni. Oh, ne higyjétek, 
hogy Louiset a’ költő teremtő; van, létezik az életben sok illy nő, de az ember szív
telenül megy el mellette, és ki a’ virágon csak harmatcseppet szokott látni, a’ szemben 
is örömkönyüket vél fényleni; pedig az ember életében mi gyakoriak a1 keserű órák. 
Az égnek is megvannak könyüi, és e’könyük, mint te mondani szoktad, ollyanok, mint 
a’ tartós fájdaloméi, dúlást tesznek a’ virító arczon, mig egy-két csepp emeli az arcz 
bájait. — Lendvaynét e’ szerepben már többször láttam, de illy művészileg játszani 
igen keveset; "s lelkünk örömben áradozott, a" már féltett és majd majd elveszített 
Lendvaynét ismét illy tökélylyel játszani látván. —  Lendvayné játéka után a’ lélekben 
mindig marad valami hátra, mi bennünk édesen rezeg, a’ fájérzet bizonyos édes, andalító 
neme, mint midőn lágy ének zendül meg a’ néma éjben.

Schódelné ma harmadszor lépett föl Borgia Lucretiában. A’ dalkirályné még 
mindig hasonló bájjal énekel, hangja még mindig telkedig hat ’s édes érzetre olvasztja 
kebledet. Én, ki öt évektől óta nem láttam, úgy találom, hogy játéka tökéletesedett és 
drámaibb lett, mert nemcsak szép hangja bájol e l ,  hanem játéka is elragad. Lucretin 
uemcsak szívig metsző hangokkal siratja Gennarót, de minden mozdulat, a’ szem elhaló 
fénye is mutatja az anya rettentő fájdalmát; — a’ pajkos ezredleány örömre riad az ezred 
ismert énekének hallásán, a1 szép arcz felpirul, a’szem örömben lobog. Oh, mi szépek ez 
elhaló lágy hangok, hát a’ fájdalom és harag leikig ható kitörései! —  Schódelné elő
ször Erkel remek Bátory Máriájában lépett föl. A’ közönség taps- és éljenviharral 
üdvözlő a’ fellépőt, ’s mind vele, mind jeles Erkelünkkel, kire valóban büszkék lehe
tünk, többszörös kihívása által tudatá örömét és méltánylását. — Egressy Gábort ké t
szer láthattuk,’s mind kétszer Szigligetinek több bírálatban ismertetett ,,két pisztoly “ á -  
ban. A’ darabról, mert én nem bírálatot irok, miután leveleim X-dikében vaudeville- és 
drámafeletti nézeteinket röviden kifejtém , mitsem szólva, itt egyedül sajnálatomat 
fejezem ki, hogy Egressy — tudja isten, mi czélból — mellözt tve, erejét illy másodrendű 
szerepekben elvesztegetni kénytelen, mellyel, igaz, ö minden kis szerepet is ki tud 
emelni, de mellyet használni sokkal jobban tudott egykor az igazgató ur. Mi a’ szín
falak mögé nem tekinthetünk, pedig mondják , a’ lélektanárnak nem kopár stúdium
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lenne a'szinyilág ismerete, csak csudálkozásunkat jelenthetjük k i , hogy utolsó drá
mául nem (mint igértetelt) Othello, hanem mint hirdetve van, a’ bár classicus, de 
ismert Angelo adatik. De derék Egressynk tán Othellóban sem adná a" főszerepet?! 
Mit mondjak a’ miivészi játékű. kedves Laborfalvy Rózáról ? mit jeles Lendvaynkról ? 
Róza mindig hason tökélylyel játszik; Lendvay tán, mióta nem láttam, veszített. Hát 
a ’ derék Szentpétery, legjelesb színészeink ez egyike?  — Színészetünknek van egy 
tagja, kit nem szabad elfelejtenem, kiről soraim is örömmel emlékeznek. Ez — a’ szép 
énekü Füredy. 0  operánkra nézve nagy nyereség, ’s nem emlékezem, hogy valaha 
tisztább, eröteljesb, csengőbb és kedvesebb barritont hallottam volna színpadunkon, 
mint övé. Csakhogy aztán ne elégelje hangjának eddigi kifejlését; a’ közönség te t
szése ösztön legyen a’ tökélyre ’s ne ok az önhittségre, mi annyi tehetséget Ölt már 
el kifejletlenül és gyakran az ügy kárával.

De te,-szeretelt Leonám, tudni szeretnéd, a’ közönség mi részvéttel fogadá szí
nészeinket,  tudni szeretnéd, váljon derék Bartaynknak a ’ honatyák- és a’ ,,müértó 
czimet igénylő“  nagy közönségbe vetett hite üdvöt, ’s reménye nem csalódást vont-e 
maga u tán ?— Lám, mi átok fekszik a’ szegény magyaron, hogy sokszor kell a’ miatt 
őrülnie, hogy hírlapjait csak mi magyarok olvassuk ! Most is nem tudom, örüljek-e 
e ’ körülményen, miután ekként az idegen csak nem fogja tán megtudni, hogy hazánk 
legjobb színészei az országgyűlés helyén gyakran igen csekély közönség előtt j á t 
szottak; hogy nemzeti színészetünk igazgatója töméntelen áldozattal és nagy veszteség
gel nyújthatott élvezetet azon keveseknek, kik még részvétet ápolnak a’ színészet 
iránt. De —  foghatják mondani, hogy a’ közönség kis számának oka nem a’ részvét
lenség, nem a’ közönség Ielketlensége, hanem a’ tapintatlanul fölemelt ár. Megenge
dem, ’s e' véleményben én is osztozom, a’ mennyiben a’ szerfeletti bemenet a’ leg- 
spectaculosusabb előadásoknál i s3 0 p k rn á l  többet fizetni nem szokott posonyi közön
ségre tán boszantólag ’s az ifjúság nagy részére (pedig a’ kettő teendette volna a' 
közönséget) visszariasztólag h a to t t ; de hát hol maradt azon osztály, melly gyakran 
pazarolja el bűnösen mindenét, melly az élet bohóságaitól nem tudja megvonni ezreit, 
és a’ nemzeti színészet számára nincs egy fillére is ? A’ köd szemünk elöl, uraim, el- 
foszlott, tisztán kezdünk látni, ’s e’ csillogó valamit, mi szemünk előtt fénylett, nem 
veendjük többé szinaranynak, az — bronz, hitvány salak. —  Önök gűnymosolylyal 
tekintenek le reánk, ’s mire e'mosolyt szánakozással viszonozhalnók, a’ kocsi önökkel 
elrobog a’ birodalmi város falai közé. Jó u ta t ,  mi itt maradunk. Ne feledd, kedves 
Leonám, hogy Pozsony — Bécs elővárosa*) ’s mint mondám, az országgyűlés helye, 
a’ törvényhozásunkba nem sokára nagy befolyást gyakorló Pozsony —  kövcsült német 
város. — Bartay a’ német színház á r e n d á n s á n a k  kilencz estvére 8 0 0 ,  a’ városi 
termet színházzá alakitó föuraknak pedig, hogy a jun. 1 0 - ig  szerződött, de még f. hó 
1 6-án  szélyel eresztett társaságot mákot hinteni Pestre eresszék le, 30 0  pfrtot fizet. 
— Eddig Lignorelles Louise, Szökött katona, Bátori Mária, Két pisztoly, Ezred 
leánya, Két pisztoly (bérletszünetben ’s igen kisszámú közönség előtt), és Borgia 
Lucretia adattak. Holnap Angelót ’s hétfőn Hunyady Lászlót adandják.

A’ pünkösdünnep miatt többen hagyák el városunkat. Sokan nyugatnak vevék 
utjokat ’s idegen ég alatt keresnek öröm et,  mig mások, törvényhozóink nagy része, 
Pestre, a’ lóverseny ’s az üdvös gazdasági egyesület ülésire, mellynek naplóját derék 
gyorsírónk Hajnik Károly szerkesztendi, siet. Én itt maradok, de emlékben mindig 
nálad, szeretett Leonám. Ölel Yo l e .

*) A’ pozsonyi polgár, ha nemzetietlen érzelme ’s magyar nyelvbeni járatlansága vet
tetik szemére, nyugodtan szokta mondani: „Pressburg ist Wiens Vorstadt.“  Y.
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D A R Á Z S 0  K.

Micsoda különbség van testvérvárosaink: P e s t  és B u d a  közt?  P e s t  főváros, 
B u d a annak ta r ta t ik ; P e s t e n  minden ötödik egyén ügyvéd, B u d á n  tisztviselő; 
P e s t e n  többet gondolkoznak, B u d á n  többet im ák; Pesten utczai-, B u d á n  szo
baport kell nyelni; P e s t e n  az idegent nyájasan fogadják, B u d á n  előbb kopogtatni 
hagyják; a’ p e s t i aristocratia felkaroló, a’ b u d a i  leereszkedő; P e s t e n  a’ jeles 
elméket kitüntetik, B u d á n  tisztelik ; P e s t e n  több utczaismerős, B u d á n  több há
zibarát van ; a’ b u d a i hazafiak a’ pesti magyar színházba, a’ p e s t i e k a’ budai né
met színkörbe mennek; P e s t e n  az idegent arról ismerik meg, ha nem tud magya
rul, B u d á n ,  ha szépen beszél németül; P e s t e n  jó  tüdő, B ud á n  jó gyomor kell; 
P e s t e n  egyik ismerős a’ másiktól azt kérdezi: ,hogy van?4 B u d á n :  ,mi újság?4 — 
A1 p e s t i e k  a’ szép délutánt a’ budai hegyekben, a’ b u d a i a k  a’ pesti vácziutczá- 
ban töltik; P e s t e n  azt kérdik egy ismeretlentől: ,kicsoda?4 B u d á n :  , micsoda 
ő ? ‘ P e s t e n  a’ leányt kiházasitják, B u d á n  férjhez adják ; P e s t e n a" leányt meg
kérik , B u d á n  oda adják ; P e s t e n  a’ jövendő vőnél azt nézik : k i t ? B u d á n :  
meddig szolgál? ’stb, 'slb.

Az i d ő  tiszta papírdarabhoz hasonlít , az irás rajta mi vagyunk: ha ez nem 
igen épületes, mit tehet a1 papír róla?

Hajdan, ha az ifjú hölgyecskék a’ zongorán kissé csörömpölni, pár operadalt dú
dolni, öt perczig lábujhegyökön balanczirozni, a’ tarlatánruhára egy csokrot tűzni ’s 
az ifjú arszlánok beszédit ásitozás nélkül meghallgatni tudták; a’ bálba minden tánczra 
eligérkezve voltak; a’ német színházba inkább szereltek járni, mint a’ nemzetibe; in
kább csevegtek roszul francziául, mint jól magyarul ; a’ divatot jobban ismerték, 
mint a' hazai írókat ’s gyöngeségeiket ügyesebben tudták eltakarni, mint — mellöket: 
s a l o n h ö l g y e k n e k  neveztettek. És most?------

Az irigységre nincs büntetés s -abva ,  mivel mindig maga magát szokta meg
büntetni.

Szerelmeseknek legjobb titkot mondani: mert ezek a 'magokén kívül ritkán tö 
rődnek másokéval.

Mondják, hogy az asszonyi szív soha sem öregszik m e g ; pedig ez a'legokosabb 
volna, a ’ mit tehetne, a nem fíatal többé.

Minden zavar a’ világon onnan ered , hogy az embereknek az , enyém* és ,tied*- 
röl nincs elég tiszta fogalmuk.

A' ki egy özvegyet elvesz, minden esetre ollyan dőreséget követ el, mint az, ki 
a‘ péknél rozsot, a’ kovácsnál szenet ’s a’ szabónál czérnát vesz.
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Hej, ha az ifjúság tudná, mire van szüksége az öregségnek: bizonyosan jobban 
gazdálkodnék az élvezettel.

A’ szép és jó hölgy egy kérdőjel, mellyel az isten kérdezi, hogyan vagyunk égi 
ajándékával megelégedve?

P — ban magyar s z in  é s z e k által adatik: , lassan járj, tovább maradsz,4 nagy
szerű históriai színmű két szakaszban, melly igen mulattató jelenetei mellett még azon 
tulajdonnal is b ir ,  hogy a’ nézők figyelmét mindvégig feszítésben tartja ’s végének 
olly frappant hasonlatossága van a'  kezdettel, hogy a ’ c s e l e k  v é n y  haladását alig 
lehet észrevenni.

Sokan, álszerénységből, azt mondják, mikép ők soha sem kívánnak magosra tö
rekedni ; pedig a’ világ jól tu d ja ,  milly igen megérdemlik, hogy m a g o s r a  
j u s s a n a k .

Napoleon azt mondá az asszonyokról: ,ha a’ hölgy nemeslelkü, sok jó t eszkö
zölhet; ha ró sz ,  akkor gonoszabb a’ férfinál és könnyebben követ el bűntettet. A’ 
gyönge nőnem mindig mélyebben esik, mint a’ miénk: a ’hölgy vagy sokkal jobb, vagy 
sokkal roszabb a’ férfinál.

F. A.

S Z U N Y O G C S I P É S E K .

Az x — városi színházban egy darab, a’ v — i utczában egy kereskedő b u k o t t  
meg : az első egy teli, a’ másik egy két emeletes házat csinált.

A’ b — ai dunapartnál több ritka állatot mutatnak: X. urat már rég nem lát
tuk páholyában.

A ’ csirkék és tojások jó  áron kelnek: a’ pesti vásárt sok bécsi kereskedő lá
togatja.

Cz — ben műkedvelők játszanak: az iskolai próbatétek e’ hónapban kezdődnek.
A’ p — i bérkocsisok még mindég vágtatva haladnak: Y. tanácsos még le nem 

gázoltatott.
Már régen nem akasztottak föl senkit: V. uzsorás is folyvást egészséges.
Múlt hóban kevesen haltak m e g : B. orvos a’ természetvizsgálók közgyűlé

sére utazott.

E’ napokban egy csirketolvajt becsiptek: 0 .  cridatarius szabadon sétál az 
utczákon.

A’ z— i polgári katonaság a’ redoutteremben fegyvergyakorlatokat t a r t : a' ré
teken sz. György nap után nem szabad többé játszani.

A’ nap egy idő óta , gratis4 süt: azelőtt pénzért sem lehetett látni.
Az agglegények szaporodása ’s az ölebecskék agyonüttetése iránti rendelelek a’ 

w  — i szüzeknél nagy aggodalmat okoznak.

Múlt napokban valaki agyonlőtte m agát;  T. orvos bonczolás után azt mondá róla, 
hogy nem akart tovább élni.
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Az időjárat nedves nyárra mutat: az ,Életképek4 júliustól kezdve minden héten 
fognak megjelenni.

A’ felvilágosodás szelleme mindinkább terjed az országban: ha a1 Horváthkert- 
ben este a’ lámpákat megyujtják, minden ember haza siet.

A’ magyar nyelv a’ felsőbb körökben is örvendetes labra kap : X. gróf pompás 
könyvtárát hálószobának használja.

D. ur két kötetnyi regénye elhagyá a’ sajtót: ki a’ k — utczai szögletboltban 
félfont czukrot vesz, nyolcz lat itatópapírost kap hozzá.

A1 budai toronyóra 's az x -  városi tanács mindég későn járnak.

A’ háromhuszasos , Mozaik4"s egy kiszalasztolt ökör nagy botrányt okoztak; el
lenben egy bérkocsis udvarisága ”s Q. tanácsos önzetlensége méltó figyelmet ger
jesztőnek.

Mondják, hogy a’ p —i német színházi múzsák más kosztot keresnek, mert a’ 
mostani mellett nagyon elsoványodnak.

Bartay ur egy beteg színésznek, bár színházi tag nem volt, havi fizetést rendelt : r  
,ez igen szép volt tőle, mondja egy elméncz, de a’ gondolat nem eredeti, mert a' vá
rosi színházigazgató a' gyöngélkedő művészek (?) számára egész kórházat tart — nem 
ugyan saját ,hanem a’ közönség költségén.4

Több m a g y a r  bollczimereket láthatni: X. grófné papagálya igen érthetöleg 
mondja ki az ,Éljen‘t

Minap egy könyomó egy kötáblával akarta agyonütni feleségét, de az asszonynak 
feje olly kemény volt, hogy a' kötábla kettétört rajta.

Színészeink Pozsonyból visszaérkeztek: e' napokban következő darabok kerül
nek színpadra : ,Szegénység és nagylelkűség" Koczebue után az országgyűlési ifjúság
tól ; ,Sok lárma semmiért!4 több buzgó hazafitól és ,mindenütt jó, de legjobb otthon4, 
régi példabeszéd után az összes színi személyzettől.

B — en lázadás fog kiütni a" korcsmaabonnensek és vendéglők közt: ezek négy 
tálat adnak tizenkét forintért, azok tizenkét tálat akarnak négy forintért.

A’ b — ai hidfoknál pár nap óta nem látni már annyi vontató lovat delelni: E Is -  
1 e r Fánninál a’ fővárosi arszlánok seregesen teszik hódoló látogatásukat.

Jövő héten Y. urnák szomorujátéka fog színpadra kerülni: a’ t — külvárosban 
egy anya mákonynyal ölte meg gyermekét.

Pünkösd vasárnapján ,Buda4 gőzös ötszáz embert szállított egyszerre a’ császár- 
fürdőbe: ezt a1 fővárosiak mulatságnak nevezik.

Tegnapelőtt tartatott a1 p — i gyöpön az első lóverseny : a' divatlapirók is k i -  
bocsájták jelentéseiket.

Elsler Fánni múlt vasárnap a’ b — i Horváthkertben volt: sokan nem akarták 
hinni, hogy v a l ó s á g o s  lovak hozták ide.

Némelly lapocskák nem győzik eléggé magasztalni az ,isteni4 Fánnit: X. és Y. 
urak uj frakkban páváskodnak az utczán.

Mondják, hogy B o t h s c h i l d  elérkezése az állóhid ügyét, E l s l e r  Fannié pedig 
dr. Pólya intézetét élénkebb mozgásba hozandja.
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Egy asszony a' j — külvárosban három gyermeket, K. ur három románt szült 
egyszerre: az első esetben az asszony, a’ másikban az olvasó betegedett meg.

A 'k i rá ly -  es háromdob-utczát el akarják zárni, hogy a ’ rozzant kövezetnek baja 
ne történjék.

A’ b — i színpadon Prafle testvérek gépalakjai működnek: a’ közönség alig tudja 
őket a' budai színészektől megkülönböztetni.

A’ p— i magyar szinésztársaság néhány előadással pótolta nemzeti színészeink 
távollétét: B— án a’ föutcza némelly helyeit murvával burkolják.

A’ p — i német színház első énekesnője nyugalomba fog lépni: több Iustatenyerü- 
ektől elszedték a' —  szabadjegyeket.

W . irkász tulajdon czikkjét, Z. orvos tulajdon receptjét vette b e : az első há
rom napra, a’ másik örökre elaludt.

Pünkösdhétfőn, daczára a’ változó időnek, tömérdek ember rándult ki a' szabad
ba : Börne azt mondja valahol: ,evvel a" német néppel csak akkor lehetne tán vala
mire m e n n i  , ha négy hétig egymásután lerészegednék.

F r a n k e n b u r g .















A1 H E L Y E T T E S .
P A R A B O L A

BEÉLY FIDÉLTÖL.

A.n th ophi  1 os hő barátja a’ szép természetnek ’s nagy kedvelője a’ gyö
nyörű virágoknak , buzgón nevele és ápola saját kezeivel mindennemű növé
nyeket a’ dicső Volcameriatól 0 , melly illatra a’ narancscsal vetélkedik és tu
barózsától, a’ bujálkodva tenyésző és gyorsan szaporodó kötörig 2). Fárad
sága ’s munkája nem maradt jutalom nélkül: mert a’ növények szemlátomást 
igen vidoran tenyészének, mellyeket ö a’ leggyöngédebb gonddal ápolt a’

*) Volcameria japonica, miként a’ melléknév is mutatja, Japánból származott növény, 
's egy a'legszebbek közül, mellyek külföldről szállíttattak honunkba. Gyönyörű 
virága nagyságra a' nemesített Kányafa (Viburnum opulus roseum) virágához 
hasonlítva, ernyűidomilag kisded fehér lovacskákból van összeállítva ’s finom 
illata a’ narancséval vetélkedik.

2) Saxifraga sarmentosa, China- ’s Japánból ered , és szerfölött buján tenyészik ; 
vékony szálakhoz hasonlító ’s mászó oldal-ágai a’ szárcsomóknál azonnal 
gyökeret vernek, uj plántákat nevelnek, *s a’ szaporaság rövid idő alatt ki- 
mondhatlan nagy.

35
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nap keltétől fogva késő alkonyig, szorgalmasan megöntöző, ’s if földet foly
vást fölporhanyitá . liogy a’ nap jótékony sugarai és a’ lég jobban áthathassa 
azokat. Időnként a’ hasztalan fntlyusarjadékokat lemetsző és a’ sárguló leve
leket letisztító, hogy annál szebben, deliebben növekedhessenek és fejlőd
hessenek ki kedvencz csemetéi. A’ kártékony férgeket mindenmód kiirtó, ’s 
hol a’ szükség úgy kiváná, a’ növényeket karók vagy pálczikák által biztosító 
a’ szélvészek dulásai ellen. így fáradozék a’ buzgó virágbjarát, és szorgalmát 
a’ legszebb siker jutalmazó, ugyanis: flórája gyönyörön virita, naponként 
emelkedők ’s a’ legártatlanabb örömöket szerzé neki, részint a’ virágok vál
tozékony és bájoló szinjátéka, részint azoknak kellemes illata által.

De ki azon szépet ’s a’ gyönyörűt elismeri ’s kedveli, mcllyet a’ külföld 
nyújt: ritkán feledkezik meg ama szép- és gyönyörűnek becséről is, mellyel 
az édes hon kínálkozik. így Anthophilos is, ápolva a’ külföld növényeit, nem 
feledkezék meg édes honának terményeiről, sőt szinte hason kedvtelését leié 
a’ természet azon növényeiben, mellyek a’ haza virányait ékesítik. ’S hogy 
azoknak szépségeit, tulajdonait’s kellemeit egészen megismerhesse ’s kita
nulhassa, olly tájakat keresett föl ’s utazott be figyelmesen, mellyek minden
nemű vadon tenyésző növények- ’s csemetékkel bővelkednek, vagyis: igen 
gazdagok a’ természet változékony terményeiben. így ^naponként bekalandoza 
hegyet, völgyet, erdőt, virányokat, mezőt, rétet ’s legelőt; és búvárkodásai 
közt honának legszebb ’s ritkább növényeire akadott, u. m. a’ bogláros-toro- 
lyára ') melly a’ réteken tenyészik; a’ bozótok közt buján növekedő szagos 
mügére * 2), a’ mécs3) és gyöngyvirág 4) több nemeire; a’ keskeny csöviritsre5)

') Trollius europaeus, igen szép, csaknem golyógömbölyü sárgavirág , melly csak 
igen ritkán találtalik róna-országokban; ellenben hegyes tartományokban buján 
tenyészik.

2) Asperula odorata, leginkább a’ rengeteg erdő bozótos aruyai közt nö. Virágai 
e’ növénynek kicsinyek, fehérek ’s kellemes illatuak. A’ bornak, mint többen 
tapasztalás után állítják, igen jó és kellemetss ízt ad. A’ tehenek bővebben 
tejelnek, ha e’ növénynyel élhetnek; a’ molyok pedig sikeresen irtatnak ki 
általa.

3) Lychnis ; vannak több nemei e’ virágnak, u. m. chalcedonica, (csillagmécs) flos 
cuculi , (kakuk-m .) quadridentata, (négyfogu-m.) viscaria, (szurkos-m.) 
dioica, (kétlaki-m.) fulgens, (csillogó-m .); ’s ezek közt némellyek réten, 
mások kert- ’s üvegházakban, különösen a’ felhozottaknak utolsója, diszlenek.

4) Convallaria szinte több nemeit bírjuk, ’s ezek közt a’ majális (májusi) gyöngy
virág legismeretesebb.

5) Epilobium angustifolium, melly nedves ’s árnyas helyeken tenyészik legvido- 
rabban. A’ legszebb virágok közé számítható, ’s megérdemli, hogy a’ kéjker
teket ékesítse ’s különös gonddal ápoltassék. Van ennek is több neme.
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és a’ bokrétás lizinkára') ’s több. effélékre. Mindezeket, mellyekkel öt fá— 
radhatlan búvárkodásai megismertetek, szorgalmasan megvizsgá'á; tulajdonai
kat, részeiket kikutatá, osztályokba rendező és rendezve magával vivé, hogy 
honn összehasonlíthassa azokat külföldi növényeivel, mellyeket távolléte alatt 
helyettesének, azaz : növendékei egyikének gondja- ’s ápolására bízott.

De milly enyészet és szomorúság vára reá honn öröm ’s gyönyörűség 
helyett? Szép növényeire, mellyeket ö honlétében fáradhatlan buzgalom- ’s 
gonddal ápolt, öntözött, metszett, visszatértével alig ismerhete. Sokat közü
lök a’ gonosz féreg emésztett e l ; másokról hervadtan fiiggének le a’ sárguló 
levelek, mellyeknek hosszabb ideig nem nyujtaték erősítő táplálat; némellyek 
buján hajtának és vékony, de erőtlen fattyúsarjadékaik magasra emelkedőnek, 
az éltető nedv t. i. mértékletleniil önteték rájok, midőn mások eltörpültek, 
virágra nem jutottak, vagy virágzás előtt ’s közt az ellenkező bánásmód mi
att elgyöngültek, vagy el is haltak.

Az ifjú növendék, vagyis a’ helyettes , kire Anthophilos távollétében vi
rágkincsét bizá, könyüs szemekkel közelite megérkezett mesteréhez ’s mon- 
dá: „íme minden örömöd ’s gyönyörűséged oda van , de nem saját vétkem 
miatt; én mindeneket elkövettem ’s megtettem, miket jóknak gondolák a’ 
kezemre bízott virágkincs föntartása-’s ápolására.“ ’S ö jól mondá; mert való
ban mindent megtett, mit tudott ’s megtehetett. 0 megadá a’ tápláló nedvet, 
hol szükséget láta; megtisztitá, szorgosan megmetszé, fölegyenesité és ka
rókkal látáel a’növényeket ; de miután hosszú’s alapos öntapasztalása nem volt, 
nem tudá’s tudható, mit kíván természete a’virágnak, ’s mitől tenyészik vido- 
rabban a’ növény. Itt többet, amott kevesebbet tett, mint tennie kell vala; emilt 
a’ növény úszott a’ nedvben, melly természetszerűleg inkább a’ szárazságot 
kedveié; amott a’ csemete szükséges nedv hiánya miatt, mellyet természete 
igényelt volna, elhervadt; némelly virágokat, mellyek saját erejűkkel minden 
támasz nélkül emelkedtenek volna gyorsan magasra, szerfölötti aggodalomból, 
karókkal látva el, megkötözött,’s igy nevelkedésüket gátlá; midőn másokat 
annak idejében nem kötözött meg a’tapasztalatlan tanítvány. Továbbá nem is
merő ö a’ kártékony férgeket, hogy kikeltökben azonnal elemészthette volna 
azokat, mellyek sokszor szinökre nézve a’ növény levelei, vagy virágaihoz 
hasonlítókig eszélyesen rejteznek el ’s tapadnak a’ levelek hátlapjaihoz, vagy 
a’ kehely közepébe vonulnak ’s lassudan a’ plántát fölemésztik. így természe
tesen minden külső ’s belső ellenség legnagyobb fokban gyakorolható dúló 
befolyását a’ gyengéd virágokra és csemetékre; ’s a’ gyönyörű ültetésnek 
rövid idő alatt el kelle vesznie.

Anthophilost, a’hő virágbarátot, e’ szomorú látványra a’ legnagyobb sziv-

]) Lysimachia tliyrsiílora. Nálunk igen ritka növény és csak elvétve található. V i
rága sarga.
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beli fájdalom foga el, ’s ö keservesen panaszolkodék meggondolallansága 
’s elkövetett lépése miatt.

’S váljon az atyák, anyák nem érezhetik-e a’ legkinzóbb fájdalmat; nem 
jajdulhatnak-e föl méltán, ha legdicsöbb csemetéiket, legdrágább kincsökel, 
szeretett magzatjaikat, kikben egyedüli legszebb reményüket helyzék, gyű— 
mölcstelenül látják elhervadni, és gyakran mind testi, mind lelki ’s erkölcsi 
tekintetben csupán gondatlanságok mjatt örökre elenyészni?!

Tanítók, nevelők! ha e’ fenséges névre akarjátok magatokat érdemesí
teni: soha, de soha ne bízzátok a’ szülök legédesebb reményét, szeretett ta
nítványaitokat helyettesre ; ki gyakran nem tudja, vagy tudni nem akarja, mi 
jó , czélszerii ’s üdvös a’ növendékek ideigleni és jövő boldogságára; ’s 
igy a’ szellemi enyészet magvait ö hinti el, mellyeknek gyorsan érő vészgyü- 
mölcsei sokszor ivadékokat, sőt nemzeteket tesznek boldogtalanokká, ’s min
deneket magával sodró folyamként ragadnak a’ feneketlen örvény mélyébe!

A’ T Á N C Z O S N  Ö.
BESZÉLY

CSÁSZÁR FERENCZTÖL.

I.

Borús nap volt; — 1831-ki február hidegen lankasztó napjainak egyike: 
nehéz köddel hullott a’ zuzmóra .̂ Párisban egyebütt zajos vigalom, minőt a’ 
fürge, életvidor franczia, kivált farsangon át, élni szokott; de a’ fenyitörend- 
örség tereméiben komoly arczczal ültek a’ bírák, ’s komoly elmerültséggel 
állt a’hallgatóság. Ma nem kaczagtatá meg őket egyike azon tréfásan-groteszk 
jeleneteknek, mellyek gyakran hozzák ellenállhatlan izgásba a’nevetési izmo
kat. Komoly vala minden. A’ vádpadokon egy leányka ült, olly kicsiny, ’s az 
öt környező szerencsétlenek szétfoszló czondráitól annyira elfedetve, hogy a’ 
közönség alig láthatá a’ kis bűnöst. — A’ vád öt koldusnak mondá!

Vádlott után, újabb jött; mig a’sor a’ kis bűnösre is elkerül. — Az el
nök keresi öt, és nem találja; szólítja , de ö olly kicsiny, hogy bár a’ padra 
állt ’s fejét magasra emelte föl, az elnök öt még igy sem láthatja.

’S e’ parányi lény — bűnös volt!?...
Koldus! Hiszen bűn: nem bírni semmivel, ’s a’ légből élni nem tudni!
Kezdődött a’ vallatás... Szaggató fájdalom, szivrepesztö kín a’ kis bű-
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nősre, ha esze már fel tudná fogni a’ hozzá intézendett kérdések erejét, ’s 
még inkább az, ha sejtheté, érezhető vala önszavai súlyát.

Boldog kora az első ifjúságnak, midőn csak játékink felett tudunk örülni 
vagy zokogni, ’s az élet kesereit és édjeit nem számítjuk játékaink közé!...

Lássuk a’ vallatást. . .
— Mi neved, kis leány? — kérdi az elnök.
— Zenira, — mond ö.
— Más neved nincs?
— Engem mindig csak Zenirának hittak.
— Hol anyád?
— Nincs!...
— Meghalt ?
— Meghalt;. .. apám megölte.
— Hogyan?... megölte?...
— Anyám halálos ágyán, utolsó pillanatiban is mindig azt sóhaj tá: „te ölsz 

meg engem, ember; a’ te gondatlanságod visz síromba engem;“ ah, erre jól 
emlékezem.

— Tehát sem apád, sem anyád? — kérdező az elnök.
— Nincs.
Kis bűnösünk szemei nem lábadtak könybe, midőn e’ nagy szót kimonda! 

Ah, ö tapasztalá külsőleg, midőn éhe tán kenyér után sovárogtatá, midőn a’ 
boldogabbakat játszani látá; — de nem tudá, nem érezé még lelkében: mit 
tesz — anyátlannak lenni!

— Hát atyád sem él? — folytatá kérdéseit az elnök.
— Nem tudom; ö nincs itt; — lön a’ kis Zenira válasza. — Elment, 's 

nem is jő vissza. — 0 nem dolgozik soha; ángyomra bízott, kinél hálni 
szoktam.

— ’S ki küld koldulni?
— Ángyom.. . .  Én örömest dolgozgatnám : de ángyom nem akarja; ad

dig ü t, ver, mig kéregetni megyek.
A’ hallgatók közöl többen könyüket törültek ki szemeikből; ’s a’ leányka 

szavait ángyának esetleg jelen volt egyik szomszédja erösité meg.
Az elnök elborult kedélylyel fogja fel a’ tárgyat,’s birótársai elé terjesz

tendő azt, miután a’ szomorú látvány legyőzte benne a’ bírót, mint ember , 
megindulva szól:

— lm , uraim! egykét éves leányka! Megfosztva anyjától, elhagyatva 
apjától, ’s martalékul vettetve gonosz ángya kegyetlenséginek, ki üti és veri 
öt, hogy koldulásra kényszerítse!... Visszaadni öt e’könyörtelen asszonynak, 
csak a’ bajt nagyitná; fenyitö-házba küldeni ?... De a’ kis nyomom nem érde
mel fenyítést, ’s minő bűnből kellene javitni öt, ki törvényt nem ismer, kinek 
bűne csak az,hogy kegyetlen védlője gálád parancsának engedelmeskedett?. . 
Ügyvéd ur, — folytatá elérzékenyüllen, a’ királyi ügyészhez intézve szavait, — 
terjessze elő panaszát.
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Az elnök előadását mély csend követé, mellyel néhány perez múlva a’ 
királyi ügyvéd szakaszta meg.

— Elnök ur, — monda ö — nem találom helyén ez esetben a’ törvény 
szigorát felhíni; itt csak könyör segíthet.

A’ fenyitöszék tagjai összeszólalkoztak, ’s rövid tanácskozás után tizen
ötöd napig halaszták a’ kis bűnös ügyének újabb tárgyalását ’s elitélését; az
alatt pedig, fölfedezvén sajtó utján az elhagyatott gyermek szomorú sorsát, kö- 
nyörre hivák fel a’ szánakodókat, a’ jobbkeblüeket.

A’ sajtó megtenné üdvös gyümölcsét: — harmadnapra a’ dolog közzé
tétele után a’ kis Zcnira egy becsületes polgárhölgynek adatott át, ki Ígéretet 
tön: a' szép kis leánykát önmagzata gyanánt nevelni.

II.

Tizenkét évvel e’rendőrségi jelenet után, egy farsangi este a’ párisi szín
házak egyikét tömérdek nézötömeg lepé el. A’ közönség vágyott, sóvárgott 
látni, éldelni az uj tánezosnő művészetét, mellynek hire öt Itáliából megelözé. 
— A’ művésznő azon este vala először föllépendő a’ művészeti hírnév min
denható párisi trónján.

A’ függöny másodszor emelkedik, ’s a’ közönség elölt kellemes, mond
hatnék, bájos hölgyalak jelenik meg a’ padokon, és sylphid-könnyii lebegéssel 
hajtja fel azokon légruháival a’ porszemeket... Tapsözön közt hullnak a’ ko
szorúk feléje, ’s a’ szerény művésznő az ingatag népkegyelem e’ zajos tör
vényszéke előtt meg-meghajoíva: bókjai közt egy nárczisz-szálat emel föl 
és tűz lihegő keblére, mellyet a’ közel páholyok egyikéből csinos külseii férfiú 
hajított lábaihoz.

A’ tánezosnő T u r a n g e  Zcnira volt.— A’kis bűnös,kit tizenkét év előtt 
a’ párisi fenyitö-szék vádpadjain láthatánk, de kinek ifjú éveiről rég megfe
ledkezett a’ párisi kandi közönség.

Egy ajk volt csak hallható Zenira elragadó művészetéről. — 0 remekelt 
légben úszó bokáival, ’s a’ színpadi tánezmiivészet diadalkoszoruját a’Ta g i  i- 
on ik- ,  E l s z l e r e k -  és C é r i  tokkal osztá meg; a’ távol L i s z t  híre egy- 
idöre elhangzott, ’s helyét az 1843-ki farsang folytában Zeniráé foglalá el.

A’ divat hatalmas karjaira emelé Zenirát, ’s nemsokára ünnepekről ünne
pekre szállt a’ derék művésznő. A” párisi arszlánok nem maradtak e l : ver- 
senygve iparkodtak ők imádóiul feltolakodni; de Zenira anyjának — igy ne
vező azon agg némbert, kinek szárnyai alatt utazott — Zenira mondom, anyja 
társaságában töltve a’ művészete általi elfoglaltságától femnaradó perczeket: 
szobáit elöltök, egyet kivéve, többnyire zárva tarlá , ’s a’ föltolakodó hódolók 
kedély-üres bókjait csak a’ magasb körök fényes tereméiben fogadá, mellyek- 
böl a’ divat tánezhösének hiányzania ritkán volt szabad.
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III.

— Ü az, ő az! —monda egy önkénylelenül kitörő férfihang a’ színpadhoz 
közelb eső páholyok egyikében, midőn a’ szép Zenira harmadszor lépe föl a 
színpadon. — Nem csalódom,— folytató a' férfi;— azon szép, szabályos sze- 
möldek alól ki tündöklő éjszemek, azon gazdag fürtökben legyiiriizö ébenhajak, 
azon igéző vágású eperpiros ajkak!... mind, mind reá emlékeztetnek!... 0 az ! 
Vonásai változtak, a’ mennyire években haladva, kora azokat kiképezé, ’s igy 
szükségképen nagyitá: de eredeti szép idomuk, az arcz kellemes kinyomása 
megmaradt. A’ fakadó bimbó bájos rózsává feselt: de a’ gyönge burkok, 
mellyck a’ leendő virág biborleveleit rejték, megtartók eredeti rojtoza- 
taikaf

A’hang királyi ügyész D u r e n n e  Emil ajkairól szakadt,ki egykor a’vád
lott koldusleányka ügyében a’ rendőrség ítélő-tereméiben, a’ törvény szigora 
helyett, az emberi könyörüld és részvét mennyei érzetét hivá fel a’ bírák ’s 
hallgatók előtt.

Ha regényt Írnék, tisztemben állna most a’ királyi ügyvéd D u r e n n e  urnák 
lelkét, jellemzetét bővebben festeni; külsejét nemcsupán rövid vázlatban vetni 
papírra, hanem hosszasban ecsetelni,’s ruházatát kendője utolsó fodráig, a' leg
kisebb hajlásig híven leírni, már csak azért is, hogy — teljék az ív,’s növekedjék 
a’díj, melly nálunk szinte az ívek számához méretik ugyan: de mind e’ mellett is 
olly rémítő messze áll még mindig a’százezer franktól, melly Sue urnák, a’,,Páris 
titkai“ világszerte ismeretes írójának legújabb tiz (kétségkívül igen takarékos) 
kötetnyi regényéért — melly ,,A’ bolygó zsidó“ czim alatt fogja nemsokára 
bevándorolni a’ világ öt részét - igértetett, sőt kezesség mellett a’ mű sze
rencsés kiadója Ve r őn  ur által ki is köttetett—  De oh! és, — oh !!...

Tehát csak röviden. — Durenne Emil, királyi ügyvéd, Zenirának Párisban 
első fölléptekor, körülbelöl harminczhat éves férfiú lehetett; széparczának barna 
színezetét sötét szem élénkítő; öltözéki csínra öt bátran Páris arszlánai közé 
sorozhatnék, a’ nélkül, hogy a' „Satan“ *) fulánktalan csipdezésilöl tarta
nunk kellene: de lelkületűre és jellemére... ah, lelkületűre, Durenne 
ur, egyelőre igen is távol áll az arszlántermészettöl, inellynck mostanában 
csupán egyetlen egy vonását leljük föl benne, ’s ez : egy nárcziszt hajítni lá
baihoz a’ párisi, vagy, mi már ép annyit teszen , az európai liirü nuivészhöl- 
gyeknek, midőn először lépnek az .,Italiens“ vagy ,,Opera-Comique" színhá
zak deszkáira; azonban nehéz volna jót állni arról, hogy Durenne ur e' tekin
tetben továbbra, arszlánilag magasbra nem haladatul? . .

Ezen arszláni, különben igen is ártatlan vonásról, azon férfiúban ki Zc- 
uiranak első fölléptekor szinte egy teljesvirágu nárcziszt röpített szellölábai-

) , Sa t u i é  gúnyos-szellemű időszaki lap Parisban.
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hoz bizonyossan első pillanatra Durenne urra ismernek szép olvasóim, mint 
ő reá, szinte abban is, ki vissza emlékezve az 1831—ki februári rendőrségi jele
netre, midőn a’ művésznőt harmadszor látá, elragadtatásában felsohajtott: 
— Ö az!

IV.

Még mindig nagy a’ vita, a’ költők — ’s talán a’ philosophok között is — 
a’ felett: váljon első pillanatra támad-e a’valódi szerelem? avagy nem inkább 
hosszasb ismeretség, ’s ebből serkedö tisztelet érzetén feslik-e fel a’ kebel 
e’ mennyei gyöngyvirága ?

Vannak, kik a’ szerelmet meg szokták különböztetni, ’s annak különböző 
fokozatát állítják fe l; ’s az első pillanat elragadó benyomását az ifjú s z í v  mu- 
lékony fellobbanásának tartván, noha szerelemnek vallja magát, szerelemnek 
nem hiszik: mert — szerintük — tartós az, mi csak a’ külső kelletnek, testi 
báj, szép arcz által idéztetik föl, nem lehet; a’ szerelem pedig egy és örök!... 
Szegény költők, képzelet-világtokban ti sokszor szoktatok csalódni; és ti sze
gény bölcsek , hányszor czáfolta meg és hányszor czáfolandja még meg hideg 
okoskodástokat a’ szerelemnek jégkebleitekbe nem ható lángja! Ne vitázza
tok; titok az, mellynek megfejtésében hiába töritek eszeteket, hiába kutatjátok 
sziveiteket. Isteni szikra a’ szerelem, melly rögtön loboghat föl az ajk igéze
téből, a’ szem sóvár tüzétöl, a’ nemes homlokot árnyazó fürtök éjjele- vagy 
hajnalából, mellyek mind — kivétellel ugyan , de többnyire — a’ szép lelket, 
mennyei eredetű keblet tüntetik föl, mellyekben a’szerelem isteni, ’s azért ki- 
magyarázhatlan szikrája élni szokott.

De hagyjuk a’nagy fontosságú kérdésnek általánosságban igen is messze 
vezethető megvitatását. Bízzuk azt szép olvasóinkra: ők határozzanak A’ vi
tatás hosszabbra terjedhetne, mint mennyire jelen beszélyke sziik határa azt 
engedné, azért mellőzve az általánosságot, itt csupán Durenne urra szo
rítkozom.

Durenne ur szerété Zenirát, ’s e’ szerelem nála a’ szép müvészhölgy első 
láttára leküzdhetlenül felbuzgó forrásként támadott szivében. 0 részéről a’ sze
relem támadását illető nagy vita felett pálczát tört,’s erősen bitte, hogy hatal
mas érzete, melly keblén rögtön szakadó rohamként eláradt, valódi, örök, 
változhatlan szerelem, minőt még soha nem érzett, ’s hogy ö — igen termé
szetes következtetéssel, — Zenira viszonszerepne, sőt birtoka nélkül örökre 
boldogtalan leend! ... Durenne ur mindezt, ’s több illy szép dolgokat — hitt 
magában ’s magáról. — Mi nem küzdünk vele; nem első, nem utolsó, ki illy 
hitben dicsőíti szerelmét, ’s férfiúi állhatatosságát. Minden embernek hite az ő 
boldogsága; ’s kivált szerelmesnek, kit az érzet kéjmámora lepett meg, ki 
merje mondani: te ábrándozol, csalódol!... Higyjük inkább, hogy Durenne ur 
mélyen, forróan vonzódott a’ szép tánczosnöhez.

Szeretnie szabad volt. — Durenne ur még nötelen; kora öt a’ gyám- és
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gondnoki feliigyelés alól rég kiszabadító; önállásu hivatalával csinos fcüísöf 
párosita , és mi, kivált a’ mai világban , midőn a’ szerelem már nem csupán; 
rózsaillattal ’s csergő patakok andalító morajával él, legfőbb Durenne ur szép 
jövedelemmel is birt.

Mind olly tulajdonok, nemde, kecses olvasóném, mellyek egy harminez- 
hatéves férfiúban nemcsak a’szerelemrei képességet helyzik felül minden két
ségen : hanem öt nöszésre is alkalmassá teszik, ’s a’ hölgynek , kit pályáján 
sírig menő vándortársul választandna , legszebb, legkecsegtetöbb jövendőt is 
ígérnek ?

V.

— Imádott Zenirám!....
— Ismét e’ tulhódolási szó? Mondtam már, kedves barátom, nem vagyok 

istennő.
— Nem istennő? háta’chariszokat nem tisztelék-e istenekül a’ görög és 

romai leventék? nem valának-e az élet örömrózsái e’ bájoló istennők?. . .  
Ah, Zenira! mondja már ki valahára a’ boldogító ,,igen“ t.. .

— Beh feledékeny ön, kedves barátom; hiszen százszor, ezerszer ismé
teltem : igen, neje leszek; de engedjen némi halasztást . . . .  hiúságom
nak. . . .

— Miért halasztani üdvözülésünket csak egy perczig is ? ---- Ön felette
kegyetlen! 3Iinek több dicsőség, minek nagyobb hírnév? Nem ismeri, nem 
dicsöiti-e önt Páris, Páris által Francziaország, ’s ez áltál ismét az egész mü
veit világ?

— Lehet; sőt . .  talán úgyis van. De épen azért tartozom magamnak, 
tartozom a’ világnak azzal, hogy a’ hirt, melly nevemet felkapó, azon nemzetek 
előtt is igazoljam , kik Pórison és Francziaországon is túlesnek . . .  Egy év, 
kedves barátom, egy rövid év, és mi...

— Egy év!— sohajta lankadó türelmetlenséggel az imádó férfi, mialatt a' 
leány hókezét kibocsájtva önkezeiböl, ezeket akaratlanul is homlokára vivé.
— Egy év, egy egész év! hosszabb az örökségnél!__  Ah, Zenira, ön
nem szerel!I

— Nem akarok önnel vitázni; — szólt erötetett nyugalommal, de megin
dulását eláruló reszketegséggel a’ leány — nem vitázok, kedves barátom —  
Az idő meg fogja mutatni, inellyikiink érez mélyebben, tartósban. . .  De most 
bocsánat, föllépésem órája közelget, mennem kell.. . .

E szavak után egy férfi hagyó el Zenira leremeit, arczán a' boldogtalan, 
kétségbeeső szerelem kifejezésével. — Azonban ne higyjük, hogy ö talán 
egyenesen a” Szajnának vette útját?.. Oh, nem! Tél volt, a’folyó habjait ke
mény jégpánczél boriiá, ’s a’ mi hövérii imádónk nem volt barátja a’ hideg 
fürdőknek----

A’ párbeszéd szereplői, mint olvasóm kétségkívül gyanilá, Zenira és Du-
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renne ügyvéd volt, ki if szép tánczosnö^ez este ismét házassági ajánlatokkal 
ostromiá.

Ostromlá, mondom; mert noha Zenira ismételve kijelenté, miszerint 
ö csak aztán fogna férjhezmenni, ha művészetével előbb Europa fővárosaiban 
magát láttatá: a’ szerelmes Durenne mind a’ mellett nem hagyott fel sürge
té sse l! — Hasztalan! Zenira állhatatos maradt föltételében.

Ti férfiak, kik e’ sorokat olvassátok, tudom, hajlandók lesztek hinni, mi
kép a’ leányt csupán hiúsága birhatá e* határozatra ? — E’ szót maga Zenira 
is emlité Durenneneli párbeszédében; ’s igy az vala talán fő indító oka férj— 
hezmenetele halasztásának?

Ne legyetek igazságtalanok.
Zenira bár fiatal és művésznő, hőse a’ csábok ezer nemével környezeti, 

ostromolt színpadi világnak, nem volt közönséges teremtés. Mondjátok kivé
telnek... 0 az volt, a’ szó legszorosb értelmében. Voltak pillanatok, midőn 
gyermek-évei emléke, ’s különösen a’ rendőrségi jelenet, melly a’ gondosan 
nevelt szűz keblében, régi, fájdalmas húrokat illető álomkép gyanánt tiinede- 
dezett föl, meg-megkapák lelkét a’ serdülő leánynak, ’s az élet pályáján biztos 
iránytűül szolgálandó vezéreszméket teremtének romlatlan szivében, mellyek 
a’ gyöngéd nevelő-anya ’s önmaga iránti tisztelet öntudatát ápolva: meg fogták 
öt óni a’ kisiklásoktól, mellyek olly gyakoriak, mondhatnók, mindennapiak 
ösvényén a’ művészetnek, mellyre ritka tulajdonai fejlődése közt a’ gondos 
anya öt lépteié, ’s mellyen Zenira, hivatása öntudatával, örömmel, ’s mint lá
tók, szép siikerrel lépe föl. — Bár ifjú még, nehéz iskolán ment ö keresztül 
életében. Első szerelme a’ tizenhét éves leánykának kegyetlenül dulatott szét 
Itáliának szerelmet mosolygó ege alatt a’ férfi által, ki szivét meghóditni tudá.
— 0 már csalódott, ’s igy ovatosbbá lön.

Mint Durenne a’ rögtön fakadó szerelem mindenhatóságát, örökiségét: 
úgy fogná Zenira — noha talán nem minden fulánkja nélkül az ellen
kező tapasztalatnak — védni a’ hosszasb ismeretség, 's az ettől feltételezett 
tiszteletből támadóét. De miért vitáztatni őket itt hosszasan; beszélyiink fo
nala rövid, ’s vége, melly közéig, meg fogja mutatni, mellyiknek volt hite ala- 
posb, véleménye elfogadhatóbb? ..

A* halasztási évet Zenira uj imádója állhatatosságának megkisértéseiil 
liizé ki, — Ha szeret Durenne, gondolá a’ már csalódott leányka, fog ö sze.- 
retni egy év után is ; ha nem ...?  akkor még nem lesz veszve minden; a' frigy 
nem örök, nem fog diadalmaskodni karja, melly a’hymeni rózsakötélről a’ vi
rágot lefosztva, csak a’ vérezö tövist hagyná meg a’ hosszú életpályán!

Mások, kik Zenira első szerelmére gondolnak, hajlandók lesznek hinni, 
mi kép ö Durennet nem szereié: mert a’ szerelem virága csak egyszer nyílik,
— mondják ők! ’S nem gondolják meg, hogy a’ kis emlény gyönge szálain, 
ha lehervadt az először nyílt égszemecske, utána még sorban jönek , 's pedig 
mindig fölebb és l'ölebb, a" sok gyönyörű azurcsillagocskák.

Oh, de azok már fattyu-hajtások !! ..
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De emlényvirágok mind. ’s mind azonegy gyökérről!
Zenira szereié Durcnnet, a’ fiatal, tiszta, de már csalódott hölgykebel 

egész melegével; de nem az első szerelemnek magát vakon átadó lángtiizé- 
vel!. . .  Öt, a’ csinos, mondhatnók, szép kíilseü Durennehez hálaemlék fűzé, 
melly tiszteletté, majd rokonszenvvé, ’s igy szerelemmé fejlett, édessé, tar
tóssá. Második szerelem volt ez, igen! melly a’legszentebb érzés szilárd gyö
kerével foglalt helyt gyógyuló szivében, hogy kedves zománczával kártyázza 
be az elsőnek enyésző romait.

Egy különös történet ismerteié meg Zenirát Durennenel.
A’ milánói conservatoriumban nyert kiképeztetése után, *s az ottani nagy 

színház — a’ ,,Scala“ — művészi tökélykisértő deszkáin szerzett babérokkal 
homlokán, Zenira, nevelő-anyjával — a’ derék polgárnővel, ki öt tizenkét év 
előtt a’ fenyitöszéktöl átvevé — Párisba jött. Első menetei egyikét a’ fenyitö- 
szék azon teremeibe tévé, mellyek padjain hét éves korában ö is állott volt. 
A’ véletlen különös játéka úgy akará, hogy Zenira épen egy övéhez hasonló 
jelenetnek lenne olt tanúja. Egy hat éves leányka állt a’ vádpadokon, ’s az 
ügyvéd, kinek a’ panaszt kell vala a’ kis ártatlan vádlott ellen megalapítnia, 
ugyanaz volt, ki tizenkét évvel azelőtt-az ö irányában is, nem a’ törvény szigo
rát : hanem a’ nemesb emberkeblek könyörét hivá fel! — Az ügyvéd Durenne 
volt, ki azóta férfiúi kort érve, nem hagyá enyészni, sőt, mint újabb tette is 
rautatá, gondosan ápolá a’ részvét szép erényét emberszeretö lelkében.

A jelenet hatalmasan megilleté Zenirát. A’ mindig élénk emlékezetben 
maradt történet, mellyben ugyan e’ helyütt ö is szerepelt, ellenállhatlan von
zódást gyujta szivében a’ hökeblii, nemesérzésü ügyvéd iránt. — Ö másodszor 
kezdett szeretni ’s Durennet bővebb ismeretsége után mindinkább becsülni, 
tisztelni tanulván: a’ rokonszenv ’s ellenállhatlan vonzalom érzete mély sze
relemmé edződött a' leány tiszta szivében.

Midőn a’ színpadon először föllépve, Durennet a’ páholyban megpillantó : 
a’ virágot, mellyet az feléje hajított, Zenira már nem hideg tisztelettel tüzé 
keblére.

VI.

Egy év elmúlt, ’s 1844-ki februárban Zenira ismét a' párisi színpadokon 
szaporító babérszálait a’ diadalfüzérnek, mellyet a’ milánói, londoni és brüsseli 
szilieken tűzött a’ müvészetméltányló közvélemény szép homlokára.

— Mennyire fáj, szép Zenira, hogy követi állásom,’s igy köziigyekkeli el
foglaltságom olly ritkán enged időt kellemes társalgását éldelhetnem; — mond 
egy este Durenne ur, Zenira átellenében egy karszékbe ereszkedve, hogy a' 
tánczosnö tereméinek részéröli ritka látogatását kimentse. — Nemde, Zenira, 
ön nem neheztel ? . . .

— Én, neheztelni?... Ah, igen jól érzem én ön állásának fontosságát, ’s 
inkább tisztelem a"haza közdolgai iránt mutatott buzgalmát, minthogy azoktól
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mindig kedves látogatásai által elvonni akarnám, vagy épen ritkaságáért ne
heztelni tudnék; — viszonzáZenira reszketeg szavain a’ titkos szenvedésnek, 
melly az újabb csalódás és önmegadás első kínos pillanatában szokott a’keblen 
elhatalmazni.

...Miért tovább is függőben tartani szép olvasóimat? A’ beszélgetés még 
néhány perczig folytattatok. Fordulatain Durenne ur részéről neme a’ feszes 
nyájasságnak és erötetett szívélyességnek'*); — Zeniráéról ellenben az el
nyomott benső küzdelem szülte lankadtság tünedezett föl, melly igenis el
áruld: inilly nagyon terhére van, Durenne úrral, mostani érzései tudatával, 
szemközt ülnie !..

Még néhány tereiniesen nyájas, hideg szó,és zavarodást sejtető egypár 
pillantás----és Zenira egyedül volt szobájában , másodszori csalódása tö
viseivel !

Durenne, a’ balgatag, nem tudva, milly gyöngyöt szakaszta le szivéről: 
pirulva gondolt a’ koldus-leányra — ’s irántai szerelmére!

E’ látogatás utáni reggel Durenne ur egy levélkét kapott.
Tartalma imez vala:

„TISZTELT DURENNE U R!
Milly kegyes volt irántam az ég, hogy ellenszegülésemben ön kecsegtető, ’s más 

hölgyet könnyen megszéditheto unszolásai irányában, egy év elölt, állhatatosan meg
maradnom erőt adott. Ma megunt, talán. . . . megvetett nő volnék ! . . .  igy, szabadon 
élhetek a' művészetnek, melly elveszthető ugyan, de nem oily könnyelműen csapodár, 
mint a’ férfiak szerelme.

Az itt menő narczisz-szálat ma egy éve hajitá ön lábaimhoz a’ színpadon. Ma 
fonnyadt, mint ön szerelme. — Feledje ön

ZENIRÁT.“

Durenne ur, letéve a’ csinos levélkét, szivart gyujta, ’s annak füstgomo- 
1 yait nézdelve , kisietett szobáiból, — követkamrai dolgai után látandó; vagy 
talán gondolatokat gyűjtendő egy értekezéshez, mellyben a’ rögtön támadt 
szerelem mulékonyságát minden hitetlen költő és philosoph e l ő t t  bebi
zonyítsa?

# ) Miért nem tehetnők ki ezzel a’ német , Herzlichkeit“  szó t?
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K Ö L T Ő .

Járt az élet fényes csarnokában,
Volt az élet mély redüiben —

Mit dicsőén álmodott magában , 
Testesülve nincs sehol jelen !

Mint fényű a’ bérezek homlokán .
Nyúl ki lelke jobb idők után!

Szerelem dobog fel énekében,
És dalának szép viszhang felelt:

A’ leányka bűbájos szemében
Csendes estvén, pár könyüre lelt! 

Dús arához gazdag vöt keresnek — 
Holdvilág a’ koldus énekesnek!

Elkisíri régi indulatja
Bánatával barát felé —

Jéghideg szó pillantás mutatja:
A’ nagy útban társát nem leié 

Szivcserére jött ’s nem meghajolni 
Gőg előtt — mehet már vándorolni

Érzi, lelke minden idegével,
Nem tetézi áldás nemzetét —

, Önmagában küzdjön ellenével,
Yagy reménye fáját zúzza szét!L‘ 

Zeng a’ dalnok — szélbe vész az ének . 
Mennydörgés kell alvó nemzetének!
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Járt az élet fényes csarnokában,
Volt az élet mély redöiben :

Mit dicsőén álmodott magában —
Testesülve nincs sehol jelen!

Mint fényű a’ bérezek homlokán —
Nyúl ki lelke jobb idők után

Vidor Emil.

Nem azért jöttünk csárdára,
Mivel olcsó a’ bor ára,
Hanem mulatni, szeretünk.
Hejje-huja az életünk!

S z e le s l e y  L á s z ló

C Z I M B O R A - D A  L

A’ barátság gyöngy-szavára, 
Pajtás, jertek a’ csárdára : 
Hisz akkor van egy akarat 
A’ magyar közt, ha jól mulat

Szó a’ mi szó úgyis régen 
Van búfelleg már az égen,
’S kár volna elfelejteni:
Hogy kell kedvet üríteni

Pajtások ! a’ hordó körül,
Még a’ sebes szív  is ö rül ! 

Van bor, akar ezer akó ;
Vizivók. eb’úra fakó !./* x  , V * y <

Lóduljatok e’ csárdából: 
Igyatok künn a’ Dunából 
Lánczomadtát! kurta perrel 
Árkon túl a’ hegymesterrel.

Tiveletek lenni vétek ,
Még utóbb kinevetnétek,
Ha jó kedvünk kerekedik 
’S egy-kettő lerészegedik

Pedig bizony nem nagy csoda! 
Ember ide, ember oda! — 
Midőn vígan hörpögetünk,
Ha egy-kettőt elültetünk

Felre hát, mert olly emberért, 
Ki soha egy batkát sem ért, 
Csak meg se törlőm a’ számat; 
Józsi! azt az én nótámat. . .

Fogjunk hoz ,.á ! . poharakat!
Hol van az a’ házi lakat? 

Anyámasszony! bort hozzanak 
A’ falu czimboráinak



543

P Á R B E S Z É D .

E jh, urfi! azt már nem tudom ,
Nem jártam iskolába én,
De méznél mi édesebb ?
Azt mondja meg, hahogv legény !
„Én nem tudom.“ — ,No lássa, hát
Édesb az anyánk teje,1
„Azt én nem kóstoltam soha.“
,Mégis be meg nőtt a’ feje.‘ .

Tompa Mihály.

F E D D Ö K E K

E L L E N K E Z Ő .

Mondjátok k ö l t ő k b e ’ szegény Pannónia? ! — Sőt mert 
Sok  k ö l t ő j e  vagyon, Hunnia népe szegény.

Pajor István

N É P S Z E R Ű S É G E K .

1.
Vagy nép embere, mig köpenyed népszélnek ereszted ; 

Fordítsd — jobbra ha bár — ’s embere lenni szőnél.

II.
Népszerű volt, romos alkotványt mig b nczola, Dücsíi 

Most építget újat. ’s népszerűsége leszállt.

III.

Bálványzá Jogit a’ megye ; majd fuva néki fonák dalt,
’S mert nem tánczola rá, hívei káromolák.

IV.
Zörgi homályos név és fej vala : híres eszű lett,

Jogszerű főnökeit nyelve miolta veri

V.
Fürgefi mondókát országgyűlésre csináltat:

, , \ ’ karzatra legyen gondja, barátom uram!“
Szilágy.



EGY ESTÉLY TÁBLABIRÓ URNÁL.
PÁLFFY ALBERTTÓL.

(Vége.)

óra múlva a’ táblabiró szemében megelégülés, a’ hölgyében győzelem 
sugárzók. — A’ táblabiró alig kapja helyét, annyira olvadoz azon szóvirág- ’s 
ezer kellemes bohóságoktól, mellyekkel öt tündértársnéja elárasztja : uj alak
ban emlékezik meg régi érzelmeire, ’s nem idegenkedik uj remények ’s rég 
nem élvezett vágyak miatt tompán feledni sok bölcs elveit, mellyeket gyak
ran másokra reá tudott beszélni; — íjiost azonban a’ perczek komoly 
oh, ’s változatosság kedvéért, ah sóhajoknak vannak szentelve, ’s a’ táblabiró 
ur, ki zöld asztalnál igen ékesszóló , de az illy, mint mentegetözék, dévaj- 
ságoktól kissé elszokott, megelégszik szemeit a’ nökebel hullámain ’s a’ gaz
dag fürtök omladozásin legeltetni ’s végre megeskiidni, hogy társnéjánál di
csőbb teremtést nem látott sóba.

Ez utóbbi nyilatkozat az idegen hölgyet a’ bizalmasság legfensöbb fokára 
vitte ’s egy pár szóba került a’ máskor csak sok magyarázat után értelmes 
táblabirót felvilágosítani az ügyvédi levél kétes tartalma felöl. Bámulva hallja 
öregünk azon saját nézete szerént is megbecsülhetlen elveket a’házasság szent
sége körül, mellyek a’ hölgy ajkairól ömledeznek: Hogy az embert a’ vá
lasztásban ne vezérelje mulékony szenvedély, ’s mindent fontolva tevén, in
kább nézzen a’ világ viszonyira ’s a’ jövendőre, mintsem álcsábok miatt magát 
megcsalatás veszélyének tegye ki; mert ö a’ tisztes ’s élemült kornak iránt 
mindig előszeretettel viselteték’s ifjúkorának egyik álma az, hogy olly megyei 
táblabiró neje lehessen, ki nemcsak magáért él, hanem a’ közjóért is, mert 
évenként négyszer szokott a’ székvárosba befáradni.

Már ezeknek hallására elragadtatva volt táblabirónk, hát még midőn a' 
hölgy leirhatlan bájjal kéré öt, hogy mindezekért öt tolakodónak vagy fecse- 
gönek ne tartsa ’s bocsásson meg neki, ha szive azon kétségét fejezi ki, vál
jon tudná-e öt a’ táblabiró ur viszontszeretni •— mire a’ kérdeztetett tiz félét 
is akart egyszerre felelni, mellyekben indulatát akarta festeni, melly keblében 
viharzék, de csak annyit mondhatott: — „Ah, ön kis hamis.“ — A’ hölgy pi
ruló arcza két ujjal megcsipetik ’s a ’ táblabiró.. boldog..
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A‘ hölgy megelégszik, ’s pajkosan inti a’ táblabirót hűségre, mert sok
szor hallotta, hogy táblabirók, nagybácsik, senatorok, öreg urak is csapodá- 
rok, ’s a’ szegény igazán szerelmes leánykákkal csak kujonkodnak. — E’ 
nyilatkozatot, a’ mennyiben saját magát illetné, a’ táblabiró szives volt csak 
megmosolygani.

így éldegélve, könnyen folyhatott le egy óra ’s utána még a’ követ
kező is, mialatt az olt történetesen átmenő vendégek meg nem foghatták, mit 
akar a’ táblabiró, hogy időnként bajuszát megpödöríti, nyakkendője csokrán 
egyet-egyet szőrit, ’s oily hangon beszél, melly homlok-egyenest ellenkezik 
a’ hivatalos beszédek szárazságával’s mogorvaságával, mellyhez köztudomány 
szerint a’ táblabiró hozzászokott.

Az elmés hölgy azonban minden legkisebb iránta mutatott figyelmet te
kintetbe vesz ’s megdicsér, sőt gyakran olly magyarázatokat húz belőle, 
mellyek táblabiránk eszébe sem voltak.

Hanem volt ám elég aggodalom is , melly kellemetlen hideg gyanánt 
vonult át keblén, valahányszor reá gondolt. — Először is Sándor, kivel nem 
könnyen vélt egyezkedhetni, mint kitől menyasszonyát rabolja el, — másod
szor pedig azon jelenet, mellyben először kell az ismerősök körében nyi
latkoznia.

Táblabiró ur ugyan, már csak elvénél fogva is, a’ közvéleményt, mint 
nemlétezö dolgot ’s agyrémet, mikép azt gyűléseken hallá demonstrálgatni 
azoktól, kik e’tagadott lénynek kedvenczei nem valának, mindazáltal kénytelen 
vala megismerni, hogy azon suttogás, melly reménytelen hírre keresztülfutná 
a’ társaságot, neki legalább alkalmatlan leend, ha még zavarba nem hozná 
egyszersmind.

No, de voltak ám erős ellenokok is, a’ leghatályosabb pedig az idegen 
hölgy gyönyörű pár szeme.

A’ mi pedig a’ gyanús utazótársakat illette, elég volt csak rólok említést 
tenni, mert legott azon megnyugtató választ vévé, hogy ezek a’ hölgy leg
közelebbi rokoni, ’s igy a’ dolgok illyen állásában elérkezettnek hivé tábla
biró a’ pillanatot, hogy a’ hölgy ujjara egy csinos gyűrűt húzzon.

III.

Az ebédlöterem ezalatt szinte nem érdektelen események színhelye löiú 
Pigai ur kifogyván a’ türelemből, vagyis inkább tapasztalván, hogy akárhány 
gyönge leányi szívre nézve mutatkozik remény ’s kilátás, felhagyott egy idő
re az utána epedöt keresni, ’s iszonyú rombolást visz véghez az érzelmek or
szágában, daczára a’ két idegen művésznek, kik sem külföldieskedésök- 
kel, sem ollyas beszédükkel, mellyel senki sem értett, nem bírtak hódítá
sokat tenni.

A’ jeles zenét szünetközben általánosan dicsérték, ámbár tánczközben 
sem ügyellek reá. A’ tarokcompania is megunván a’ zsidónélküli pagátva-
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dászatot, minthogy a’ postamestert reá nem lehetett bírni, hogy pénzben 
játszanék; ’s más részről az éjfél is közeledvén, mellyben csemegefeladás vá- 
raték. . . elhagyá a’ mellékszobát ’s a’ közterembe jöttek társalgási él
vezetekre.

A’ táblabiró, karjára fűzve az oda simuló hölgyet, olvasott perczeit magá
nos örömöknek szenteli, nem törődve a’ vigalom zajával. A’ bizodalmasság, 
melly táblabiránk arczán elömlék, egyedül csak bájos társnéjára központosul, 
másokra mogorván néz, mi a’ jelenlevőket visszataszitá, ’s nem engedé, hogy 
érzelmének térfokát kitalálhassák; annyi azonban gyanittaték, hogy van ok 
irigykedni az idegen nőre, pedig ez olly szerény volt, hogy a’kopott gyűrűt is 
keztyii alá rejti, bár az ajándékozó nem bánta volna, ha a’ vendégek az érin
tett gyűrűt észreveszik ’s megismerik, mert ez legalább előkészítette volna a’ 
jelenlévőket a’nem sokára megtörténendők hallására; ’s igy a’ meglepetés olly 
bántó visszahatásu nem leendne.

A’ zene újra megzendültekor az idegen nő kívánságát fejezé ki egy 
fordulattáncz iránj_, erre ugyan a’ táblabiró magát nem ajánlhatja, hanem 
könnyű *ala a’ dolgot egy legelőbb feltalált ifjúnak tudtára adni, kivel aztán 
a’ hölgy ellebegett.

A’ magára hagyatott ezalatt elragadtatva néz utána, ’s elgondolja a’ vi
rányos jövőt, mellynek ma első koránya pirult fel, midőn egy reszkető kezet 
érez vállára nehezülni, ’s hirtelen megfordul. . .  az volt, kitől leginkább fé lt.. 
Sándor.

Igen magasztos eszmélkedésböl ébreszteték föl a’ táblabiró ur a’ kétség- 
beesettnek látszó Sándor arczkifejezése által, mert elsápadt,’s maga sem vette 
észre ugyan. . .  de reszketett.

,Bátyám! — monda az elcsüggedtnek látszó — egy pár komoly szóm 
volna.4

,,Csak hamar, öcsém, ha érdekes és sürgetös.44
,Remélem , tudja bátyám, vagy legalább kitalálhatja, melly tárgyban 

akarnék szólani?4
„ É n ? . . szólj világosabban.44
,Látja, bátyám, ott ama szende alakot, ki igénytelen ’s egyszerű öltöze

tében az estély angyalának látszik.4
„Látom, öcsém ... .  az, ha nem csalódom, a’ volt tiszteletes árvája... a’ 

kis Lenke.44
,Mennyi jóság, mennyi báj, mennyi szívesség, őszinteség, kellem, tulvi- 

lágiság.. .  ’s engem bátyám fel akar áldozni.4
„Mit beszélsz hálátlan, azt hiszed, megvonom tőled szeretetem?44
A’ táblabiró, a’ rettegett párbeszédet, illy váratlan ’s reménytelen meg

fordulás után, igen helyesnek ’s a’ nagybátyai tisztelethez mérsékeltnek ta
lálván , rendkívül nyájas lön. A’ táblabiró attól félt, hogy Sándor meny
asszonyát követeli, a’ midőn egészen uj fordulatot vesz történetünk folyama. 
Öregünk alig hisz füleinek, ’s kegyes dorgálattal folytatja:
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„Te képzelgés gyermek, hát nincs már hozzám bizodalmád?.. magya
rázd ki magad.“

,Csak egy szóm van: ne erötessen engem,bátyám,ne tegyen boldogtalanná.4
„Én,— ’s hihetned ezt felőlem? Azonban emlékezned kell, hogy én ezen 

Veronkáról teljes élelemben mitsem tudtam, ’s te magad tevéd az ajánla
tot. .  ’s most te vissza akarsz lépni, midőn a’ dolog ennyire haladt.“

,Én Veronkában megcsalatkozám, ö megváltozott —'s már nem is szerét, 
vagy tán nem is szeretett soha.4

„Az is meglehet.“
,Bátyám is gyanítja ?4
„Édes öcsém, — mosolygá ravaszul a’ táblabiró— né gondold, hogy hi- 

Zelgek neked, de a’ leány jóformán rád sem néz.44
,Ugy van, egy szómat sem méltatja feleletre. — Képzelje csak: az imént 

tánczolunk, ’s én történetesen épen mellé esém, udvarias bókot mondok 
neki, melly távol volt minden czélzattól, ’s ö gúnyosan fordult tőlem e l ’s 
erre nézett, hol bátyám állott... kit kereshettek szemei, azt a’ jó ég tudja... 
"s illy körülményekben erőtelhetne engem az én jó bátyám?4

„Isten ments m eg... nem emlékezel reá, hogy szüntelen az volt elvem 
— szivdolgában az erötetés jót nem szül soha. Különben i s , ha szereted 
Lenkét, ám bird ötét, ö megérdemel téged; mindég mondtam, ezen család 
értelmes, olvasott, müveit ’s kitünöleg szerény;— nagy örömemre leend Lenkét 
leányomnak neveznem.“

Yeronkát illetőleg pedig kinyilatkoztatja a’ táblabiró, hogy mitse féljen 
Sándor, ha a’ dolog különbféle magyarázatokra ’s hírekre adna alkalmat, ez 
az ö gondja legyen; de nehogy egykor mégpéldabeszéddé váljék, hogy úgy járt 
vele, mint a’ kökényeséi család a’pesti menyasszonynyal, gondolt egy okosat..< 
é s ------- itt a’ lehető leghalkabban valamit Sándor fülébe súgott, mire az fe
leletül bátyja kezét heves csókokkal árasztgatá el.

Az idegen hölgy visszaérkezék ’s táblabiró ur szemei közé mosolygott.
,Hogy tetszik az expedienS?4
„Remek — mondá Sándor—’s egyetlen egy a’maga nemében.— És kissé 

mosolyogva folytatá : —’S ha nem csalódom, úgy látszik, bátyámnak nem épen 
nagy áldozatába kerül...“

,Hallgass, fecsegő!4 tréfálódzék az öreg ur, ’s az idegent karjaira fűzve, 
a’ vendégsereg közé tűnt.

Ki lévén a’ dolog egyenlítve, csekély ’s az is csak szinleges rejtélyes
séggel megbizaték egy pár egyén, miszerént a’ hírt vinnék meg a’ társaság
nak, melly már úgyis réggyanakodék; — ’s minthogy Kökényesé tisztelt kö
zönsége a’ hírterjesztésben jobb conductor, mint villanynak az érczes anyag: né
hány pillanat alatt közönségesen tudaték az uj viszony. ,,A’ táblabiró az ide- 
gennöt, Sándor Lenkét veszi e l,44 ez hangzott minden ajkon, ’s legtöbben 
alig bírtak hevenyében illendő szerencsekivánatokat egybeférczelni.

Ennyi körülmények vázlata után, megemlítve azt is, hogy az idegen hölgy
36 *
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nem vala más, mint a’ szalhmári szinésztársaság primadonnája, ki Sándornak 
hálával tartozék, mert az a’ vidéki színészet rovatában gyakran, de nem ér
demtelenül dicséré ’s ajánlá a’ derék hölgyet;-----attól félek, hogy megsér-
leném olvasóimat, ha az egész cselszövénynek előre miként történt kiszámí
tását adnám elő — csak arra vagyok bátor becses emlékezetöket visszaidézni, 
hogy Sándor a’ pesti ármányosan koholt levelet még első jelenetünkben széj
jel szakasztottá.

Bötösi fiscalis ur a’ telet közönségesen, dolgai miatt, Bécsben szokván 
tölteni, Sándor nem félt, hogy a’ Pestre czimzett levelet a’ csel sikerülte előtt 
megkaphassa az ügyvéd.

Az egész gép, meglehet, nem eléggé eredetileg’s elmésen vala kitalálva, 
de minden bizonynyal helyesen vala leforgatva, ’s azon egyedhez, kivel leját- 
szaték, következetesen alkalmazva.

A’ táblabiró makacs ’s önfejű ember volt, azon szép elveket, hogy s z í v -  

dolgában az erötetés jót nem szül soha, csak olly erős izgatókkal lehetett ki
csikarni belőle, mint a’ Róza gyönyörű szempára.

Későre haladván az idő, eloszlék a’ társaság; nem is kell említenem,hogy 
Pigai ur volt a’ legutolsó, ki végre is kegyetlenül gyötörtelék azon vágytól, 
hogy már egyszer karjai közt érezhesse azt, ki érte olly nagyon ’s olly régen eped.

Már csak néhány hölgy volt hátra, ezek is készültek haza felé, de 
ezek közül nem is kívánta volna már az epedöt kiismerni: e’ pillanatban törté
netesen Sándorral találkozik, kit már nem alázatossággal, mint kinek titkát 
bírta, hanem követelöleg hiv fel,hogy Ígéretét teljesítse; mert szerepét töké
letesen vivé, ’s bár csak egyszóval is le tudta volna rombolni az egész tervet, 
de megerőteté m agát... ’s hallgatott.

,Tehát nevezze meg azon hölgyet.4
„Minderre már nincs szükség, édes sebész ur, a’ szerelmes szivek fel

találták egymást.“
,Hogyan, uram ., ön tréfálódzik?4
„Koránt sem. . azt hiszi — nem vettem észre, hogy ön a’ postamester 

Lizivel milly kaczérkodó pillantásokat váltott?44
,Tehát az értem epedö hölgy...  Lizike?4
„Csodálkozom, hogy illy későn veszi észre.44
,Oh, én gyáva... ’s mint töltöm el hasztalanul az egész esté t... hasonló 

alkalmat nem lelek soha, mert atyjával fachéebe vagyok.4
„Csalatkozik ön; egy pár hét múlva menyegzőmet üljük , ’s ha ön fel

fogadja, hogy Rózáról egy szót sem szól e’napig: a’második estély leend ná
lunk, mellyben ön lesz a’ boldogítandó, ’s én ígérem, hogy minden, tőlem ki
telhető segélyre számot tarthat ön. . .  Most síri hallgatás !‘4

,Ugy van, síri hallgatás.4
Ezt egy heves, de szó nem kisérte kézszoritás követé; Pigai ur elégedet

ten hagyá el az estélyt.
* *
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Reggelre az idegen hölgy utazótársival, kik, mint könnyen kitalálható, szi- 
nésztársai voltak, tovautazott, a’táblabiró ugyan azt véle: Erdélybe, mint a’ 
pesti levél mondd, de most az egyszer csak Szathmárba folytatni pályájokaf, 
melly a’ szathmáriaknak még sok kellemes élvekkel igérkezék.

A’ bucsuzás alkalmakor a’ táblabiró Ígéretet vön a’ hölgytől, hogy erdély 
mulatását minél elébb bevégzendi és Sándor menyegzője után azonnal Iíöké- 
nyesdre jövend,ha lehet, atyjával ’s nénjével együtt, ’s a’ régen egyhangú vi
dék ismét egy táblabirói lakoma vig danáival fog életet nyerni. Még egy isten 
hozzád, ’s Róza kocsija elrobogott.

IV.

Azon faluban, hol ez történt, kellemes külsejű urilak áll, előtte egy sor 
jegenye, felváltva akáczokkal, mellynek leghüsebb árnyékában derék tábla— 
biránk ül, egyik öblös pipát a’ másik után töltögetve. — Sándor már hónapok 
óta boldog... a’ tavasz is megjött, de a’ várt vendég csak nem jő, csak nem jő.

Ollykor-ollykor közönyös tekintettel pillant át a’szemközt, lombok közül 
kifehérlö lakra, hol Sándor ’s Lenke boldogul élnek... ha pedig történetesen 
a’ szerelmes uj férj, Pigai ur , nála magasabb termetű Lizikéjét háza előtt el
vezeti, a’táblabiró őket lóczájáról köszönti— várakozik,öregszik ’s fejét csóválja.

Ez időben a’ megye közgyűlést tartott, a’ táblabiró ur is berándult, hol öt 
két meglepetés várta.

Először egy levél, mellynek tartalma ez:
„Tekintetes u r !

A’ napokban jővén le téli szállásomról, a’ tekintetes ur levelére, mellyel 
a’ múlt évben szíveskedett hozzám intézni, csak most felelhetek — a’ köké
nyeséi zálogos per folyó törv. szakon vizsgálat alá jövend —’s minden jót re
mélhetünk. — Veronkát illetőleg sajnálkozva kell kijelentenem, hogy nekem 
se nőm se gyermekeim nem voltak. — Pest, május lOkén 1843,

Bötös i  Ni e  ödem.“
A’ táblabiró ur erre igen szomorú lett, ’s baráti ki nem találhatták bujá

nak okát. Szórakozás végett színházba vivék öt — itt várta öt a’ második 
meglepetés, midőn az idegen hölgyet első szerelmesi szerepben a’színpadon 
meglátta.

Haza ment; szótlan volt., és Sándorékat egy ideig nem látogatá meg.— 
Hallgatnia kellett, mert félt a'nevetségesség átkától, melly auctoritását tönkre 
silányitolta volna. Később átlátta, hogy a’ házasság nem öreg legénynek való, 
’s lassanként mindenkinek megbocsátott.



S Z A T H M Á R  ÉS  V I D É K E .
O R O S Z H E G Y I T Ő L

(Vég-e).

Á tté rve  a' népélet rejtvényeire: a' melly felvilágosodással a' vidék bir, ezt a’ városból 
szokta nyerni ; itt is úgy van. Vannak azonban babonák, mellyeket mindeddig lehet- 
len vala legyőzni ’s kiirtani; ’s századok enyésznek e l , mig az együgyüség ezektől 
ment leend. Hlyen itt a’ hiedelem: boszorkányok és úgy czimzett kanördögök léte
zéséről, kik az alvilág feketéivel czimborálnak, miről már igen szép mondatott el va
lahol; de én nem böngészni, hanem szem-, fül-tapasztalati tényeket akarok elősorolni, 
p. o. ,Szentgellért4 zugában van elrejtve a’ kormos barlang, melly sz. György napkor 
országgyűlési fényteremmé változik. Ekkor azok, kik leikeiket Pluto kedvezményiért 
eladták, mulhatlanul megkántoroznak valaki)-, ’s izomszakadtában nyargaltatják a’ lég- 
palotáig, ott öt egy bogácskóróhoz nyügözendőh. Mire dolgok történnek avatatlantól 
láthatlanok, élvezhetőnek. — Mégis azok, kik már o_da paripáskodtak, regéltek iszonyú 

__ gyermekmetélésröl, kis kutyák nyivogásiról és a’ piczinke manók kacskaringós tán- 
czairól, —  Találkoznak em berek , kik egy pár évig ,nemtudom4ban kórászván, midőn 
hazatérnek, mintegy félelem ’s tisztelet tárgyaivá lesznek övéik k ö z t ; és elég vakme
rők azt vallani: hogy őket az ördög hurczolta szé t ,  miben, ha fürkésznök a’ dolgot, 
nem kis igazság rejlik ; de fényeik elbeszélésével bonyolítanak.

Néhány éve, hogy baromörző suhanczok a ’ mezőn hálván, alkonyaira a’ Szamos
nak csalitos szigetén, kétes fénynél különféle hangszerek halk nyikorgását, és csiho- 
lást hallván, kettő olly merész volt ,  átevezni; és mit láttak, mit nem láttak ?! Ké
sőbb azt beszélék: hogy sántikáló sötétségek fakardokkal hadonázva izzaszták ő k e t ; 
bizonytalan nemű asszonyok vigyorogtak szemökhe; baromkörmökböl utálatos italt 
kelle iiriteniök; mellyek azonban kézbe véve, arany serlegekké válva, tokaj édes 
nedvétől haboztak. Volt ugrándozás , és buja kéjelgés végeröködésig, —  mig észre
vétlenül minden eltűnt. És a’ szemtanuk?! reggel szaggatott horkantásokkal biztosit— 
gatták pajtásaikat éberlétükröl.

A’ kisértetek minden éjfélig százféle alakban mutatkoznak; a’ ,fehér ember4 még 
nappal is hásziján (padláson) kóriczál; a’ kárhozottak visszajárnak és estvéken az a b  
vókról paplanaikat lerángatják; — ezen hiedelmek olly e rősek , hogy néha élteseket 
is halálra lehet ijeszteni, mit némelly —  nem tudnám okosabb-e? —  teszen is.

V V A’ lidércz kopasz csirkealakban ólálkodik az asszonyok k ö rü l ; a’ rézbagoly 
gyermekeket üldöz, ’s más több eféle.

Ide tartozik még a’ tulajdonnemü , Spiritus4, melly fákba szorulva, csendesen 
^ .k ö n y e z ;  szabadítójától pedig deljcze (i ttendongo^ alakban katulyában tartatva, ag

gasztó körülményekben megsúgja a’ teendőket. Ez a’ kocsisok nemtője.
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Ugyanezek akasztott embereknek gúnyáival törülgetve lovaikat, ezeket jó hús
ban tartják; miért is a’ gazda nem meri gonosz szolgáját elcsapni, nehogy igasai g e 
békké változzanak. Erről híresek azon czigánylegények, kik gróli kegyekre kapnak.

A’ temetőkben megismerkedhetni olly szellemekkel, mellyek egész életbeli hű 
szolgálataikért a’ ,kis üdvösségen4 kívül semmit sem kivannak. Idézhetni őket a’ ,mágia4 
czimü könyv visszafelé olvasásával.--------Idétlen, éretlen gyermekek éjjelenként si
ránkozva b u jdosnak .------ A’ hetedik gyermek hetedik évében sikált körmein át meg
szemléli a’ földalatti kincseket.

Vannak bűvös vadászok, kik előtt csak amúgy seregével csörtet a’ vad. A’ csá
szármadarak, szarvasok tisztelkedve elöomlanak. Hogy a’ sült galamb re p ü l -e ! (?)

A’ fösvények kincsein sárkány ü l ,  mellyet szivökkel táplálnak. Ez alle
gória jeles.

Szemfényvesztők ideglázitó titkokat födöznek fel.
A’ komédiásnak ördöge van.
Elrejtözöttek —  hónapokig alvók —  a’ mennyország viszonyait beszélik el. —

— Kik pontban éjfélkor fölébrednek , az eget megnyitva látják, a’ túlvilág harangja 
dicsöszép hangon kong, angyalok éneke magasztosulva zeng, ’s a’ hirtelen kérés meg
adatik. — Hlyen a’ lépcsözet a’ balvélemények nyomán.

Sz. György éjszakáján ,minden jámbor lélek dicséri az ural4, hogy veszedelmek
től őrizze. Leginkább a’ tehenek öriitetnek a’ megrontástól, nehogy véres tejet ad
janak. Ekkor tehát az istálló kifüslöltetik, minden lyuk vakarcs-gallyakkal elzáratik, 
nehogy a’ gonosz valahogy beférjen. Ezek pedig kivájt tököt használnak sajtárul, mez
telen járnak ragadomány után, és a’ keresztutakon fertelmesen tánczolnak.

Még azt is tartja a’ vélemény, hogy e’ faj hímnemét a’ hársgúzs , nőstényét pe
dig a’ vizbemerités zabolázhatja. lm! mennyi anyag az írók tolla alá. — Ezen bal- 
hiedelmeket nem tulajdoníthatni egészen az oláhoknak, mert tiszta magyar falukban is 
mutatkoznak esetek, mint kincs, szerelem és boszúvágyak, és ezek átalában jólétrei 
törekvés szüleményei. — Az igézésről, konesoritásról ’s a ’ tb. hallgatok.

Forognak fen mondák hajdankorunkból, mellyek egyszersmind homályosan az 
ős pogányság fényességéről emlékeznek.

•» •»

Szertartások nevezetesbjei a’ munkás élet köréből meritvék; ebből a’ k o r - n e 
vezetek, mint: kapáláskor, aratáskor, málészedéskor, szüretkor, tavasz-szántáskor. —
— így döntetnek el a’ létbevágó kérdések ; honnét a’ népdanák édes emlékezetet 
költenek egy vagy más óra boldog elfolyásáról. — A' gyermekévek után első hajnala 
hasad az életnek házasulási reményekben; a1 szebb érzet föléled, ’s kettős lényt vezet 
ismeretlen utakon a' létczél felé; — meglesz a’ jegyváltás, — násznagy kerestetik; 
vöfél, nyoszolóleányok — asszonyok választatnak; gyüjtetik a’ lakadalmi sereg ; a 
laczikonyha pompásan felüttetik; és az ,eskető4 nap, közönségesen csütörtökön meg
érkezik; — a' szende, szép menyasszony sírni kezd, a’ vőlegény nevet, és érzelmeik 
habozásán a’ frigy megköttetik. Ulyenkor, ha szomszéd is a" pár, csengöjpengö szeke
rek készíttetnek, elöfogatok bokrétáztatnak, ’s igy lovas vöfelek kíséretében dnrroga- 
tások közt utczákon kering a’ diszinenet; mellynek végeztével lakomáznak; a ven
dégség kisded zsarlásokat szenved a’ szakácsnőtől, gordonostól, —  azután táncznak 
erednek, mellyben az oláhok ,zsukátája4 is szerepel; ’s a’ divatkeringők elcsígáztat- 
nak. Van egy szóló magyar (nem magánláncz) , mellyet kézenfogva páronként tipeg
nek körül. Másnap korán a’ menyből lett már menyecskét minden férfi meg
forgatja.
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A' keresztelő oily ünnep, melly minden megjelenők közt komaságot szül ; ’s a' 
koma-asszonyok a' kóranyát felváltogatva ápolják.

A’ tor még az ó-világ maradéka lehet; mellynek elve alkalmasint az, hogy: 
a’ holtak boldogok! miután t. i. valakit jól kisirattak, hazatérve zsíros lakomát csap
nak, mellyről az egyének valamennyien változott minőségben távoznak, ’s a’ halálfele
dés egyidöre vigasságot enged.

Rokonnemü a’ disznótor, mellyben a’ leöletettnek jobb falatu részei fölemész- 
te tnek; ’s a’ sógoréknak, ángyónak, ’s igy tovább: ,e’ kis kolbász, oldalas, pecsenye4 
küldetik.

Több efélék , mint a’ nyiltszivüség, jóság csalhatlan jelei gyakoroltatnak.

Kalákák, miként a’ székelyeknél, itt is adatnak, midőn egy kis mulatságért va- 
lamelly gazdasági egész munka bevégeztetik; vagy kölcsön egymásnak dolgozgat
n a k . —  A’ húsvéti öntözgetés dúztig; a’ pirosság külön nemei, mint: tojás, sodor, 
kalács és más.

Karácsonkor a’ Pesten túlságos .Krisztkindli4 itt nem divatozik, valamint a' Mi- 
kolája ,heil. Nigló4 vagyis Miklós-esti maskarák sem. Ezek inkább sváb eredetre mu
tatnak ; 's már innét nem messze a' bányai környéken kelendők. Hanem a’ .bethjehe- 
mezés4 néha megtörténik, midőn az angyal és pásztorok beköszöntik az elöestvét. Dió
zás ez éjen fürgetyüre, vagy kártyára szinte szobás. Ekkor a’ sihederek kántálni, ezek 
oláhféle, kóringyálni mennek; —  melly utóbbi alkalmi dalaihoz vidoran függeszti e’ 
riinecskét:

jKoringyica, ku kegyica:
Válba votyi Iá polica!
Szkala gazda! szultán fok,
Sápoly dánye kity on kok.

Melly magyarul körülbelül ennyit tesz :

A’ dalocska végső hangja:
Vesd szemeidet a’ polezra!
Kelj föl gazda! fújj a’ tűzbe,
Adj pogácsát a’ zsebünkbe.

A’ farsang bohóságait, itt szinte utánozzák; mit nem is lehet vétkül tulajdoní
tani ; hisz ezek magva az emberi természetben rejlik, ‘s méltó, hogyha hosszas időn 
gyötörtetik, végre öröme is rendkívüli modorban mutatkozzék.

Nevetséges bohóczkodás adja magát elő a’ ,máléhántás‘ idején, midőn a’ házba 
gyűlt tömeg közé egypár bukfencz vettetik; kik suskákkai bő öltönyeiket roppant 
vastagságra tömték, ’s mázos arczokkal amazok rettegő hüledezésére előgurulnak.

A’ szüret nevezetes korszak; mellyet Szathmár városa mulhatlanul meg szokott 
ülni. A’ szathmári hegy délnek esik, mintegy mérfföldnyire , a’ kies Erdőd mellett;  
egész egy helység e z , mellyben minden tehetösb polgár borházzal bir. Több oldalból 
áll, mellyek mind saját névvel hirnak, ’s bőven teremnek: góhér, bakator, rózsás, ká
dárka, kecskecsecsü, muskotály, tö rö k ,  királyédes, és több savanyu szőlőt, mellyek 
nedve gyakran szerencsés évet ér. — Hangzik a’ n ó ta , utána zengnek mindenfelé 
kedves hangzású dalok, lövöldözés, röppentyűk a’ légpályán, rajgók a’ föld színén, 
öröm és vigasság, mint bortermő földekhez illik.

Ennyit a’ városról és vidékéről együtt feljegyezni nem tartók hálátlan dolog
nak irodalmunkra nézve, melly vajha mindinkább kilerjeszkednék hazánk táj- és nép
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kepei feltüntetésére, mi által elégtétetnék az óhajtásnak, miszerint honunkat ismer
nünk kell.

Légy üdvöz , Szathmár! és szelíd határa,
Virágzó, tán sok ellen bánatára; —
De kebleden, mint biztos enyhelyen,
A’ honfi éledezve megpihen! —

L I T E R A  T Ú R  A.

Vi ct or  Cous i n franczia statustanácsnok, Pair, közoktatási tanácstag ’s 1840. minister 
J e l e n t é s e  a’ KÖZOKTATÁS ÁLLAPOTJÁRÓL N éme t or s zág  n é m e l l y  t art o
mány a i b a n ,  k ü l ö n ö s e n  p e d i g  Poroszhonban.  — Harmadik eredeti kiadás után 
fordítva B á r t í a y  Ká l má n t ó l . — I. füzet. Ára 20 kr p p (8-adr. Pesten, Trattner-

Iíárolyi betűivel. 1844.)

V égig  tekintve a* teendők azon sorozatán honunkban, mellyek mindnyáját ,sürgetös4 
és ,legsürgetösebb4 melléknevekkel szoktuk említeni, n incs , úgy hisszük, állapot, 
mellynek átvizsgálása, elrendezése gyorsabb munkálatu kezeket igényelne, ’s egy
szersmind a’ rája fordítandó fáradságot nemzet-boldogitóbb sükerrel jutalmazni igémé, 
mint a’ közoktatásé, a‘ nepnevelésé. Hiába osztjuk itt fel a’ nemzetek állását, fejlő
dését, virágzását a’ közönségesen hangoztatni szokott anyagi és szellemi szempontok 
szerint, mert e’ kettőnek elválaszthatlan egygyéfortsága, egymástól függése , egy
másra visszahatása sehol sem tűnik ki világosabban, mint a’ közoktatás körü l ;  az 
arany szájú történetírás ’s az országok mostani állapotának figyelmes vizsgálásából 
eredő tapasztalás egyiránt meggyőző leczkéket adnak nekünk, miszerint adtanak le
gyen bár sors és szerencsés véletlen legvirágzóbb anyagi jólétet valamelly népnek: e’ 
jólét csakhamar nyom nélkül tűnt el, ha a’ nép számára folytonos oktatás által, melly 
öt egyiránt tanitá fentartani a’ meglevőt ’s előidézni a’ még nem birtat, nem biztosit-, 
ta to t t ; —  hogy pedig a’ legdúsabb szellemi kincs is, mellyel nép és nemzet tudomá
nyokban, művészetekben, erkölcsi fejlettségében b írha t, gyors szárnyakon elreppen, 
ha a’ közoktatás által folyvást nem ápoltatik, neveltetik, magában érthető.

Mi eddig hazánkban a ’ népnevelés körül történt, a' mi örvendetesebb ered
ményül tán felmutatható, mind az csupán egyesek buzgalmának eredménye, melly már 
magában i s , idő és tér szerint, csak ritkán és gyéren mutatkozik , ’s e ’ kevésnek is 
nagyon örvendenünk annál csekélyebb okunk van, mert még csak tartósságáról sem 
bírunk kezességet. Most állunk, valamint sok másra, úgy tanítási rendszerünkre nézve 
is, egy uj fordulat küszöbén ; kezdve a’ népnevelésiül, az iskoláinkban elöadatni szo
kott elemi tudományoktól, föl egész az academiákig, soknak kell nálunk megváltozni, 
némellynek kiirtatni, némellynek tanítási rendszerünkbe újonnan beültettetni. . .  Illy 
időben minden szót,  melly az e’ részben teendők körül csak némi ujjmutatással szol
gálhat is, örömmel fogadhatunk; annál inkább kell pedig örvendenünk minden nagyobb, 
rendszeres és kimerítő munkának, melly a’ nevelés és oktatás érdekében megjelen.

Illyenül üdvözölhetjük Victor Cousin előttünk fekvő munkáját, melly kézi könyv 
egyiránt ajánlandó a’ legfigyelmesebb átolvasásul mind publicistáinknak, kiknek hatal-
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tnas szavától várhatjuk mind azon jót, mi hazánkban a’ közoktatás körül történhetik,, 
valamint tanulságos olvasmányul szolgálhatand minden polgárnak, atyának, tanitónak. 
— Hosszú hányatások után nyert végre Francziaország annyi nyugalmas időt, melly alatt 

ama meggyőződéshez juthatott, miszerint a’ békés utoni átalakulás a’ kitűzött czél irá
nyában elrendezett közoktatás nélkül teljes lehetlen. Egység értelemben és érzelemben, 
ez az, és nem a’ pillanatnyi lelkesülés, mi egy nemzetet a’ nagyság, dics és boldogság 
templomába vezetni képes; illy egységet pedig köznevelés és oktatás uélküljelérni 
akarni hiú képzelmény. Ez igazságtól áthatva, a’ köznevelés okszerű elrendezését 
tüzé ki föfeladatául az uj franczia dynastia, ’s nem találta az által sértve nemzete hiú
ságát, ha a ’ szomszéd Némethon közoktatási állapotja felöl hitelesés hivatalos tudomást 
szerezvén magának, mit népe jelleméhez illőnek, körülményei közt szükségesnek és a’ 
közboldogság előmozdítására alkalmasnak hisz, mind azt életbe léptetendi. ET fényes 
küldöttség tiszte V i c t o r  C o u s i  nra esett, ki akkoriban tanító ’s közoktatási tanács
tag ,  később pedig francziaországi minister volt. — A’ nagy jelességü munkának, 
mellyet az európai hírű férfiú eljárása gyümölcséül k iado tt , ’s melly azóta magában 
Francziaországban három kiadást ért, kettős az érdeme; egyik: megismertetni azon 
közoktatási rendszer minden részleteit, mellyet a’ föld hátán jelenleg legtökélyesebb- 
nek és legkifejlettebbnek nevezhetni; másik: fölfedezni a'franczia köznevelési ’s o k ta 
tási rendszer fogyatkozásait. Különös feladatául azonban a’ népoktatást tűzé ki a’ 
szerző, mellynek munkája tetemesebb részét szentelte azon népnek, mellynek ö kebe
léből egész ministerségig emelkedett , ’s mellynek alig van nálánál őszintébb barátja. 
Miután hona szomorú példáját okulási szempontul vévé ,— melly honban, felvilágosodás 
és a ’ vele élni képesség kifejlesztése előtt jogokhoz jutván a’ nép , vérbe és lángba 
borult egykor minden, és had lön üzenve erkölcsnek, tudománynak és az igaz szabad
ságnak, —  e’ szomorú tapasztalást szem előtt tartván C o u s i n ,  munkájának ez teszi 
vezérelvét: oktassuk a’ népet fáradhatlanul, világosítsuk fel értelmét tudomány, neme
sítsük szivét erkölcs által,  ’s mikorra jogokkal jogosan élni képes lesz, ezeknek a’ 
természet örök szent törvényei szerint magoktól meg kell jön iö k ; — tudja ö, hogy 
csak ott boldog valódilag és tartósan a’ nép , hol el lehet felőle mondani, mit egykor 
T a c i t u s  monda a’ németekről: p l u s  i b i  b o n i  m o r e s  v a l e n t ,  q u a m  a l i b i  
b o n a e  l e g e s .

Nem ismerünk a’ közoktatást illetőleg jobb munkát, nem, kivált honunkra nézve, 
hasznosabbat. A’ szerző, mint szakértő férfiú, fogott tollat e’ lelkes műhöz, ki élete 
nagy részét közoktatásban tölté, ’s azon felül adatai hitelességére ’s bőségére nézve 
azon szerencsés körülményben is részesült, hogy mint a’ kormány küldöttje minden 
tudomását a’ legjobb forrásból és oklevelekből meritheté.

A’ fordító, kinek ügyes tolláról, valamint vállalkozási készségéről is, melly sze-r  
rint irodalmunk ezen legparlagabb és annyi művelő kezet igénylő mezején munkál
kodni indult, csak dicséretest mondhatni, füzetenként szándékozik a’ jeles munkát, mi
ként elöfigyelmeztetésében Ígéri, a’ magyar közönség elé nyújtani; az első két füzet 
magában foglalandja a’ szerzőnek Frankfurtból, Szász-Weimárból, Schulpfortából és 
Lipcséből irt öt levelét, mellyek már magában is önálló munkát tesznek. —  Az egész 
munka, a’ honábani ismételt kiadásokon kívül, az amerikai, angol és német fordítások
ban is köztetszéssel fogadtatott; ’s midőn azt mind azoknak, kiket a’ nevelés és ok
tatás ügye, akár mint családatyát, ok ta tó t ,  tanítót , akár mint honpolgárt,  érdekel, 
figyelmébe ajánljuk: reméljük egyszersmind, hogy a’ mű jelessége ’s fontossága által 
megérdemlett közpártolás a’ többi füzetek minél gyorsabb megjelenését is siettetni 
fogja. A’ kiállítás igen csinos. g -^ h .
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ELSSLER FANNY ÉS PEST.

Li pen e’ pillanatban, midőn e ’ czimet ide i ro m , egy röpke moly lebben gyertyám 
lángjába, ’s papiromra esik hamvadt szárnyaival. Ezt egynémelly talán arra magya
rázhatná: hogy holmi régi molyos könyvekből akarom szedegetni némileg komoly 's 
talán némellyeknek szinte komornak tetszhető észrevételeimet. Épennem. Mit itt mon
dandók, azt csupán és jegyedül saját egyéni véleményem kutforrásiból meritenij ’s ha 
netán hibás e’ vélemény, arról sem a1 régi könyvek, sem a’ molyok nem tehetnek. Sőt 
én e’ boldogtalan moly illy rögtönzött megjelenését épen bevezetésül tekintem , né- 
mellyek előtt talán haszontalan firkának látszható, megjegyzéseimre , mert valamint e’ 
miniature-lepke igen kelletlenül megsülé szárnyait ,  és semmiségbe enyészett: úgy 
vajmi sok lepke megégeté szárnyait, a’ , , mennyei“  Fanny fénykörében, ’s kitűnt, mi
kép a’ virgoncz ide ’s tova röpkedés koránsem s a s-szárnyakon tö r tén t , hanem csak 
h im poros reczeszárnyakon, ’s mi a’ megégetés után fenmaradt, semmi egyéb, mint hamu 
és —  hamu. —

Elssler Fanny Pesten volt, Fanny, a’ híres tánczosnö , a’ tánczmüvészetnek, mint 
mondják, megtestesült költészete; 8 nap alatt 9szer tánczolt, ’s diadalokat aratott, 
minőket 9 hóditó csata hadvezére, 9 honszabaditó ütközet vitéze, 9 honboldogitó vál
lalat hőse, 9 emberiségjavitó terv létesítője, 9 világnemesitö intézet alapitója, 9 szel
l e m - ’s erényfejlesztö csuda végrehajtója alig, vagy épen nem fogna élvezni! ’S mi
ért ? Mivel lábujjhegyen sylph gyanánt lebeg, — ’s mi ezt láthattuk; — mivel alakja 
minden mozdulatán gracziaszerü kellem ömlik el, — ’s mi ezt láthattuk; — mivel lejté
seit, tagjátékát, lebbenéseit festői báj jellemzi, — ’s mi ezt láthattuk ; —  mivel mo
solyában utánozhatlan kecs sugárzók, —  ’s mi ezt láthattuk; — ’s mivel minden össze
véve gyönyörűségére szolgált — mámortól elkábitott szemünknek! Igen, szemlegel
te tés ,  érzéki lerészegülés, kéjittasság, — ez az egész — : sem több sem kevesebb. 
Vagy álljon elő valaki, ’s mondja e l:  minő üdvös tanitmányt merített az emberiség 
sorsának felmagasztalására, minő nagyszerű eszme ihlette meg öt hazája dicsőítésére, 
vagy minő szent sugalom villanyozta át idegzetét csak saját szive nemesbítésére is, 
saját szelleme fölemelésére, e’ tánczok láttával? — álljon elő, mondja el e' csudás 
hatást: ’s én is meghódolok a’ táncz mindenhatóságának e’ varázsa előtt, ’s ujjonga- 
tok, tombolok, elmámorodom vele. Vagy álljon elő, ’s mondja e l , hogy ott, hol illy 
magas tanitmány, illy nagy eszme, illy isteni sugallat szállta meg lelkét, hasonló di
csőítésre lelkesült, mint e’ táncz szemléletén, ’s azt mondandóm: „neked, ki a’ leg
nagyobb, legmagasztosb, legszentebb iránt illy tiszteletre buzdultál, neked megbocsát
ható e’ pillanatnyi mcgfeledkezésed, mert korábbi erényeid leróják ezen önkénytelen 
tévedést.“  De mindaddig, mig illy vallomást valaki, jó  lelkismerettel, magáról nem 
tehet, azt mondom: egy tánczosnö istenitése bűnös bálványozás, ’s az elfajulásnak 
gyászos hírnöke, vagy épen vészhozó magzata !

Ne mondja nekem senki: a’ művészetet tisztelet, a’ rendkívüli művészetet 
rendkívüli kitüntetés illeti. Ezt elismerem. Művészé ’s hősé a’ koszorú: de k o s z o 
r ú k  ezrei elsilányitják a’ k o s z o r ú  becsét. A’ világ legnagyobb emberei homlokán 
csak egy koszorú díszéig, ’s a’ dicsfény a’ mennyek szentéit illeti.

Ne mondja nekem senk i: a’ művészeti élv perczében elkapja a’ bámulót a’ lel
kesedés, ’s az elragadtatás mámorában önkénytelen hódolattal borul a’ művész lábai
hoz. Ez megfogható. Az élvgyönyörében örvend, tapsol, ujjong az ember, ’s koszorút 
szór: de előleg kiszámított kéjmámor nem önkénytelen lelkesülés. ’S ha a' bámulok,
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az élvezők ezreinek mindegyike egy-egy koszorút fűz, ’s odaveti az élvoltárra , azt 
látandom, hogy mindenki áldozott kéjmámora teljében — : de ha egyesek szekérszámra 
szórják Flóra kífogyhatlanoknak látszó kincseit, ezt csak túlzásnak, boldogtalan túl
zásnak ismerhetem

Tekintsük közelebbről a' dolgot. _HoI nyilatkozott legnagyobb mértékben e'  tul- 
csigázott lelkesedés^* A’ nemzeti színházban; o lt ,  hol a’ tánczosnö csak eg y sze r , ‘s 
pedig rendkívüli időben — déli 12 ó ra k o r— lépett fel, kegyelemfalat gyanánt vetve 
oda művészetének egy-két szikráját,  miután a ’ német színpadon az eredetileg tett 
Ígéreten túl is gyönyörködtette a’ két város közönségét. Helyes volt-e tehát ezen 
nemzeti intézettől olly triumphatori, 's valóban csak uralkodókat illethető pompával 
kitüntetni e’ tánczosnöf, azért, hogy végre csakugyan, kivételkép, reá szánta magát, 
itt is egyszer fellépni, ’s pedig úgy, hogy becses, a’ német színpadnak áldozott idejé
ben csorbát ne szenvedjen, —  mert az ö pillanatai drágák ! — ? Ha elvül tűzi magának 
a’ nemzeti színház: minden lehető áron 's módon megnyerni vendégszerepekre Európa 
legelső művészeit, hogy ez által az intézet erkölcsi tekintete növekedjék, —  ez igen. 
helyes, igen méltányos; de midőn akármelly művész, mellőzve, hogy reá is háramlik 
erkölcsi dísz, ha Magyarhon nemzeti színpadán, ha kizárólag nem is, de legalább minél 
gyakrabban lép fel, —* midőn, mondom, mellőzve ezt, bármelly művész méltóbb jutal
mat nem ismer művészetére nézv e ,  mint az anyagi hasznot, 's inkább ’s mindenek 
előtt oda hajlik, hol sűrűbben ömlik, ’s talán bizonyos körülmények miatt, sűrűbben is 
ömölhet az aranyzápor: ám legyen övé e’ múlandó dicsőség, legyen övé az anyagi 
nyereség! De még ekkor is kegyéért rimánkodni, ’s ha végre, szeszélynek vagy«bármi 
más oknak engedve, a’ nemzeti intézetet is méltatja kis figyelemre, még fejdelmileg 
dicsőítő ünnepélyt rendezni számára —  mindenesetre gyöngeség.

De hagyjuk a’ nemzeti szinházbani istenitést, ’s nézzük magát az egész várost — 
Pestet. Híre jár, hogy Elssler Pestre jő ;  ’s azonnal üdvözítő elöérzet szállja meg a’ 
lakosokat; lapok, főleg az idegen nyelvűek,rózsaszínű örömfényben úsznak, 's  figyel
meztetik a ’ népet azon soha nem látott csudákra, mellyeket számára a’ kegyes sors 
fentarta. Boldog, ki addig meg nem hal, mig bekövetkezendik azon áldásos idöpercz, 
mellyel a’ sylph nyomdokai megszentelendik a'  város partjainak porát! boldog, kinek 
lesz annyi ezüst forintja, vagy legalább húszasa, hogy a’ mennyei tánczosnöt, egy
szer legalább, szemlélhesse lebbenései dicsöülésében ! ’S ö eljön. Ezrek tisztelegnek 
neki partra szálltakor; ezrek tombolnak örömökben tánczakor; ezrek özönlenek esti 
zenéire, 's ezrek kisérik fohászaikkal a’ távozót. Lázban van az egész népség, a’ kertek 
pusztulnak, az erszények apadnak, —  de a’ nép élvez! 0  jön és győz, még mielőtt 
mosolygna ; ö mosolyg és lelkesít, még mielőtt tánczolna; ő tánczol, ’s elragad, még 
mielőtt szólna, ö szól, és boldogít! így rövid iltmulatása folytonos diadal, folytonos dicső- 
ülés , folytonos istenülés! ’S látott-e már Pest illy diadalokat? Nem, soha! ’S kinek 
lábaihoz raká mindezen töméntelen áldozat-füzéreket, koszorúkat? kinek gyujtá mind
ezen szemkábitó áldozattüzeket ? kinek hangoztatá mindezen áldozó dalokat és zené
ket ? — Egy tánezosnönek!

’S kelle-e ezt Pestnek tennie ? kelle-e igy cselekednie a’ Magyarhaza fővárosá
nak, melly még a ’ hon legnagyobb fiait sem ünnepié igy, —  melly még koronás fej— 
delme tiszteletére nem rendezett illy ünnepeket , melly a’ haza dicső múltja emlékeze
tének felélesztésére igy még fel nem lelkesült soha, — melly nemzeti nagyszerű ünne
pélyt még nevéről sem ismer; — kelle-e igy cselekednie? —  Ezer meg ezer torok 
felbuzdult hangon kiáltja : ,igen‘. És miért? ,Mert ezt kívánja a’ város ízlésének nyil
vános tanúsítása, mert ez tünteti fel legdicsöbb fényében a’ magyar faj művészeti lel
kesedését a’ külföld e lő t t ! A’ jeges észak rubeljeinek ezreit szórá a’ művésznő lábai
h oz ;  a’ borongós Albion koszorúkat hinte utaira, a’ hidegen számoló Északamerika 
imádva hódolt e’ tánezosnönek 1 ’S csak a’ magyar hagyja-e magán a' szégyenfoltot,
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hogy illy művészetet nem tud megérteni, felfogni, becsülni? csak Hunnia nemzetén 
száradjon-e a' , barbár4 gyalázatbélyege?!4 —  Mennyi ok! mennyi fontos czáfolhat- 
lan o k !

Oh ti, kik a" művészet becsétés tisztelését annyira ajkaitokon hordozzátok-,áldozta
tok-e már egyenként 's összesen a' y a 1 ó d i művészetnek e'honbani megalapítására annyit, 
mennyit e' tánczok n é z h e t é s e é r t  oda szórtatok? 's melly tánczok nézésében csak 
azt láthatálok: hogy még csak illy művésznőt — tánczmüvésznöt sem neveltelek saját 
kebletekben, saját véreteken, 's tán nem is fogtok nevelni soha ! Hát a' többi, a’ ma- 
gasb művészetekre mikor lesz annyi pártfogó lelkességtek, hogy valamelly páratlan, 
hasonlithatlan lángész k i m ű v e l é s é t  saját müvöteknek vallhassatok, hogy vala- 
melly elsőrangú művészt saját gyermeketeknek nevezhessetek? Ha ennyit, mennyit e’ 
tánczmüvésznö jutalmazására adtatok, egyenként 's összesen összeraknátok: milly szép 
alapja lenne az egy honi művészképző-tanodának ! 's az innen kikerülő művészek 
tieitek, fiaitok leendnének! ’S ha illy becsülés-,illy lelkesedésnek, minőt itt tanúsítot
tak, csak fele buzdulna is kebletekben a’ művészet e s z m é j e  iránt; mi hamar kapna 
kedvet bármi jeles is magát e’ pályára szentelni, — 's nem kellene mindenkinek pap
pá , ügyvéddé ’s orvossá lenni, hogy csak némileges megkülönböztetésre is tarthasson 
számot körötökben!

De térjünk le e’ mezörül; ’s vizsgáljuk: váljon csak a’ tánczmüvészelnek — 's 
pedig illy tulcsigázott — becsülése, imádása, istenilése által tanusithatá-e Magyar
hon fővárosa nyugatiasb műveltségét’s művészeti érzelmét a’ külföld elölt? Nem lelte— 
e ezt már bőven más alkalmakkor, ’s pedig a’ művészetek felsőbb nemei iránti lelke
sülésében? ’S váljon épen a’ tánczmüvészet-e az, ez l e h e t - e  az ,  mellynek —  ’s 
pedig túlságos —  kitüntetésével, ,istenitésével4, kelljen ’s lehessen művészeti érzel
met tanusitni ?

A’ táncz, jól megtekintve, nem is önálló, független művészet, hanem csak ága.* 
alárendeltje a’ színművészeinek; ’s mint illyen, érdemel-e annyi müvészimádást, mint 
olymposz független, önálló leányainak bármellyíke ? A’ közélelbeni, társasági táncz 
mi egyéb , mint külső kifejezése a’ belső, lelki, kedélyi vidámságnak, 's valljuk meg 
őszintén, szellemibb közvetítője a’ két nem érzéki közelithetésének, érintkezhetésé- 
nek? ’S a’ színpadi táncz? — mellőzve itt a’ jellem- ’s mimikái tánczok mellékes 
jelentéseit, csupán a’ tánczoló alak mozdulalit vevén szemügyre,— bizony alig egyéb, 
mint a’ szem érzéki gyönyörködtetése , — és — ne átalljuk kimondani —  a’ testi 
kecs- és kellemmeli szabadalmazott, aesthelizált kaczérkodás. ’S ez-e  az,  mit imádni 
kelljen? mit istenitni szabad? De épen itt rejlik a’ titok kulcsa; ez épen az annyiak 
előtt magyarázhatlannak látszó varázs! ’S ezzel tanusitunk-e művész-érzelmet? Bál
ványzó érzékiséget, — igen. — Mi az érzékekre h a t , mi az ingereket feltüzeli, —  
az fogékonyságot talál a’ műveltebbnél ’s vadnál egyiránt; azért hatja meg a’ számoló 
hideg amerikait, ’s borongós brittet,  ’s meghatná talán még a’ kalmüköt is. A’ köl- 
tésziség itt mellékes dolog, csak aestheticai közvetítő , ’s — mázas köpeny. 'S ezt 
kell-e utánozni, illy lelkesedést kell—e majmolni — a’ bódulásig, hogy művészeti é r
zelemmel bíróknak tartassunk?

Mondám, itt rejlik a’ titok kulcsa, — a’ szem érzéki élvezetében, —  ’s itt rejlik 
magva az elfajulásnak. Hol az érzéki istenségeknek oltárokat emelnek, ott nincs 
messze Caligula időszaka. Hellas és Roma akkor állottak legközelebb romlásukhoz, 
enyészelökhez, midőn a’ tulmüvellség a’ pulyaság párnáira veié őket, midőn Circek és 
Messalinek istenitésére kárhoztatá a’ boszúló sors az elvakultakat. — Ez átka a’ ha
ladó műveltségnek, hogy érzékiség hálóiba fonja a’ népeket, a’ leggyönyörűbb, leg- 
aestheticaibb szin alatt, ha féken nem tartja az ész, ’s a’jelölt korlátokon tulcsapongni 
engedi. így érintkezik azután a’ két végsőség: műveltség és vadság; mit imitt a’ 
leplezetlen durva testiség, azt amott aranyszálu pókhálókkal körülreczézett, ’s lepke-
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zománczos éí-zéUiség eszközli; itt is, amott is a’ végeredmény: erkölcsi romlás, e l
fajulás.

Nem akarom azonban olly sötét színben nézni az Elssler-mámor részint nevetsé
ges* részint szomoritó nyilvánodásait; nem akarom azt mondani, hogy e’ demonstratiok- 
kal nem műveltséget, nem Ízlést, hanem elfajulást tanúsítottunk; de annyit merek állítani, 
mikép ezzel igen szépen megmutattuk: hogy első lépéssel már benne vagyunk a’ művelt
ség azon kórállapotjában, melly erkölcsi sorvadást,rodihadást vonhat maga után. Óvakod
junk tovább lépni; ki bal lábát a’rohanózuhanyba mártá, de jobbikáv&l még az ingatlan 
szirten áll ,  könnyen visszahúzhatja amazt; de merítse ezt is a’ mederbe, ’s veszve 
van. Illy kórságok geometriai progressioban szoktak fejleni, haladni* ’s habár minden
ben üdvös volna is ,  itt bisionnyára vészes a’ h a l a d á s .  Ila ma tánczosnöt istenítünk, 
*s nem figyelünk a’ mentő gyógyszerre , holnap aranyborjút fogunk bálványozni, hol
napután egy hagyma, egy füzszikra lesz istenünk. Ha azt hisszük, hogy a’ legalsóbb 
rangú művészetet a’ lelkesedésnek 's imádásnak legfőbb fokával kell tisztelnünk, még 
mielőtt a’ nemesebb, a' valódilag szellemi művészeteket öleltük keblünkhez, betegek 
vagyunk, sülyedünk Imezek, ha erőre* önállóságra fejlettek, mindig üdvös egyensúlyt 
képesek tartani a’ valódilag kiművelt szellemben, ’s mig ők léleknemesitö hatalmukat 
gyakorolják, amazt mulattató bábjátékul kedvesen veendjük szórakozási, munkaszüneti 
óráinkban. Hon, melly művészetek, kivált alsóbb ranguak, bálványozására fecsérli lel
kesedését, pénzét, javait, hódolatát, mielőtt erőben megszilárdulna a’ nemzet, örvény
nek indul. — Mit más ,polgárzati-’s müveltségileg összesült, szilárdult országok, sze
szélyből, negédes kedvtelésből tesznek és tehetnek, —  annak meggondolatlan majmo- 
lása reánk vészhozó lehet.

Becsüljük a’ művészt, ápoljuk a’ művészetet, neveljük hazánk gyermekeit , vala
mint a’ jóra — úgy a’ szépre is ;  de az imádást tartsuk fen istennek, a’ buzgalmat az 
erény számára !

Ne y ,

P O Z S O N Y I  L E V E L E K .

XVIII.

SZERETETT LEONÁM!
Junius 6kán, 1844

Minden perez meghozza öröm ét,  szoktuk mondani, ’s az ember mégis múlt- és 
jövőn szeret merengni. De hát miért szárnyal a’ lélek túl a’ jelen korlátain ’s mulatoz 
a’ múlt képeivel? a’ közel,  mellynek, mint mondjuk, meg van saját öröm e, miért 
nem elégít ki bennünket? A’ felelet erre emberi természetünkben fekszik. — Az em
ber előtt a’ közel hamar el szokta veszíteni é rd e k é t , vágyai a’ távolba csa- 
pongnak , ’s tudjuk, a’ távol mindent büv fátyolába szokott takarni. És aztán, 
mire az életben újabb pillanattal újabb viszonyaink szövődnek, mire a’ sors 
számunkra újabb örömet vagy bánatot készít, a’ múltban már elmosódnak lelkünk előtt 
az emlékek, de borongó csoportozatban állnak mégis némelly a lakok , mellyek felé 
vágyva nyújtjuk ki karunkat; és ha a' visszaemlékezés a’ fájdalom fnnyarmosolyát 
idézi is föl ajkainkra , még e’ fájdalomnak is, mint a’ küzdésnek , meg van saját élve* 
mert az éltünk tengerén elgyürüzött vészhullámokra emlékeztet ‘s az embernek öröme



559

telik a’ küzdésben, mellynek bizonyosan megvan kéjérzete, csak erőnk ne zsibbad
jon el. De mennyivel inkább ragaszkodhatik az múltjához, mennyivel több oka van 
a’ jövő távol napjainak örülni, kinek jelene csak bánatot nyújt? — Én is örömest 
mulatok, szeretett Leonám, múltamon ; nem, mert a’ jelen nekem örömet nem nyújt, 
hisz — kinek vágyai kevesek, mint nekem, kinek néhány lap tőled, ki szivemhez leg
közelebb állsz, örömet okoz, azt a’ jelen kielégíti, annak minden perez nyújthat örö
met. De mégis szabadjon nekem a’ múlton merengni : mint az ember sokszor vissza
emlékezik gyermekkorára, mint a’ zengő madár szokott a1 virágos tavaszról énekelni, 
és visszahívnom azon napot, mellyen barátságunk szövődött, azon órákat, mellyekben 
együtt lehetőnk. És ez az, kedves barátnőm, hová kívántalak vezetni, miképen egyet- 
érts velem az állításban, hogy az élet annak, ki nem bir (mint én) egy hü keblet, ko
pár messzeség, mellyen egy virág sem lengeti illatdús fe jé t; sötét éj, mellybe egy 
csillag sem rezgi kedves sugarát, annak a’ múlt sem nyújthat örömet. Pedig ha vala
kinek; a’ nőnek van bizonyosan meghitt kebelre szüksége, nem: melly érted a’ szere
lem lázas hevével ég, mellyhez, mint borostyán a’ magas hárshoz, fontad élted minden 
szálát; hanem melly e lő tt ,  mint csöndes éjen az egymás közt susogó virágok, nyu
godtan nyithatod fel kebeled , ’s mellytöl nem k é j t ,  hanem tanácsot vársz. Hány nő 
nem bir illy meghitt kebellel, pedig egy-két szó illyektöl, hányszor szerez megnyug
vást a’ küzdőnek, ’s hányszor menti meg sülyedéstöl a’ n ő t? !  Példát az élet eleget 
mutathat fel, midőn ellenben sokan, kik barátnéjokban csak társat kerestek, hogy ve
lők a’ nap és esték vigalom- és unalmait oszthassák fel, elébb-utóbb érezni fogják a’ 
hiányt, melly boldog családélet mellett is mindannyiszor érezhető leend, valahányszor 
a’ lélekben fájdalom gyűrűzik fel, valahányszor elborult kedélyünk. De a’ nő csatla
kozásában igen óvatos legyen, ismerni tanuljon elébb , mielőtt hinni; mert gyakran 
élte nyugalmát, sőt boldogságát adja cserébe azon barátságért, mellyböl, ha azt valódi 
rokonszenv köté vala meg, az élet minden viszonyában vigaszt merithetend. A’ rósz 
barátság példái eléggé igazolják állításomat. —  De a’ te kebeled az én életem öröme; 
‘s ne emlékezzem-e én vissza múltamra, mellyben bírni kezdtelek? —

Azonban az idő halad, a’ lap telik ’s nekem nem szabad felednem azt, hogy 
, pozsonyi leveleket4 Írok , és hogyha némellykor egyénibb gondolatimmal untatni bá
torít is jó szived, Pozsonyról is kell Írnom. De, úgy hiszem , olly soroknál, mellyek 
leveleim direct czéljától — koronként téged napi eseményeinkről tudósítani — el
térnek, mindig eszedbe jutand az azon sorok írásánál szemem előtt tartott czél, — 
figyelmmessé tenni, ha csak néhány szóval is, barátnéinkat az életre és annak vi- 
szonyira.

Előbbi levelem megszakadt fonalát kell felfognom,hogy keserű kikelésem mellett 
méltánylatom is hallassam a’ szinközönségnek egyszer tapasztalt részvéte miatt. Hunyady 
László tölt színház elölt adatott. Mint értesitélek, utolsó drámai előadásul Hugo An- 
gelója adatott, de sem a’ mü classicitása, sem Lendvayné ’s Laborfalvy Róza művészi 
játéka nem volt képes megtölteni a’ színházat. Az okokról ’s a’ drámáról más helyit 
szólottám, már most L. Rózáról kívánok néhány szót mondani. Róza nemcsak külsőjé
vel és szép hangjával idézi fel rokonszenvünket, mi öt művészétéért is szeretjük. 
Hangjában van valami dallamszerü, valami olvadó, mi annyira a’ szívhez szó l, játéka 
nem erőltetett ’s inkább természetes, mint betanult. 0  érzi, mit mond. — Hunyady 
László mondhatlanul tetszett: Schodelné remekül énekelt 's többszörös kihívásban ré
szesült. Elég legyen ennyit mondanom, hisz híreim már úgyis tudvák,’s mióta színészink 
elhagytak, sok viz folyt le a’ Dunán, ’s tán már Bartaynk is feledni kezdi veszteségeit. 
Ha színészeink jelesbjei öntudatra nem jutva; nem tudnák az t,  hogy örökségbe szállt 
reánk az idegen felölelésének átka, mig azt, mi mienk, dermedni engedjük: tán elkese
redhetnének e ’ részvétlenségen, mert önmagukban keresve a’ hibát, át nem látnák, hogy 
minden hibájok az, hogy — miéink; de tapasztalva , hogy mig ők majdnem üres fa-
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Iilkíiak játszanak: Neströy —  „Rongyosát“  vagy „Elrongyolotl“  ezimii legújabb nép- 
áltató talizmánát, német komédiások színkörében ezernyi nép ’s ezek közt sok komoly- 
redős homloku magyar dicsőíti, megnyugvást lelhetnek azon öntudatban , hogy czél- 
jok szent, pályájok a1 művészet templomához vezető u t , és vigasztalást lelhetnek a’’ 
kevesek, de jobbak részvétében. Valóban többször gondolkoztam már korunknak ez 
átkán, minélfogva csak a’ felületest tapsolja meg, mintha egészen kihalt volna közü
lünk azon művészeti ih le t ,  melly a’ nemzetek aranykora. Feleljenek ezért azok* 
kik a’ népet ekként megmételyesiték , csak hogy nyugodtabb legyen az éj, mint 
egyrészről több éjör által őriztetik álmainkat, másrészről pedig, mert tudjuk, 
a’ rengés elkábitja a’ fő t ,  bölcsőbe fektetők a’ népgyermeket; feleljenek ő k ,  én 
csak szánni tudom a’ kábítást élvül vevő népet. Meglehet, e’ tárgyra ’s fökép Nestroy 
,,Zerrissenejéreu  még visszajövök ’s tán kifejthetendem a’ leveleim lX-kében homályo
san érintettekét.

A’ nép, mellynek nemzetisége nincs, nincs éle te ;  mezején minden tavaszszal uj 
gyep fog felfakadni, zengő erdejeben tölgyek izmosulandnak, évenként uj alakot öltend 
ege alatt a ’ természet, de a’ nép nemzet nem leend. Lehet gazdag — tán egyénileg 
boldog, ha a’ nemzetiség geniusa, mint áldott eső után a’ hétszinü szivárvány, nem 
vonul fel egén, a’ nép felolvad az embermilliók közt ’s róla egy lap sem fog beszé- 
leni a’ történet nagy könyvében. Legyen hála az égnek, vérünk nem tartozik ezekhez, 
a’ magyar nemzetiségét hűn örizé meg , ’s annyi ármány, annyi nyomatás, a’ múlt 
század irtó rendszere mellett is van magyar, áll Buda még.—  Mégis, mégis az ég fel— 
leg nélkül sohasem lehet; mint egyszer már mondám, vannak e’ hon fiai és leányai közt, 
kik e’ hont úgy, mint kellene, mint hazáját a’ legvadabb nép is szereti, nem imádják; 
vannak, kik, mig az angol büszkeségének tartja hazája nyelvén kívül mást nem tudni, 
szégyeneinek magyarul beszélni. Én, ki a ’ füstös ős képekért az unokákat nem becsül
hetem, Hlyektől megvetéssel tudok elfordulni, midőn másrészt tisztelettel hajlok meg 
az elölt, kinek ősei bár nincsenek, de van szerelme e’ hon, a’ magyarhon iránt.—  Ez 
átok, hiszem, nem egyhamar hagyja el a’ magyart, ’s alig múlik el nap, mellyen okod nem 
lenne elkeseredni. —  Mintegy illy boszantó jelenetről értesítelek, kedves barátnőm, 
mi annyival inkább felkölti bennünk a’ méltó indignatíót, minél többet igényelhet 
már e’ nemzet, mellynek aristocratiája jogait osztja meg a’ néppel, ’s mellynek kül
döttei épen most tanácskoznak e’ jogok felett. — E ’ napokban több bolt fölé nj fel
írás tétetett, aranyos betűvel jelelő a’ kereskedést ’s annak nemzetietlen érzelmű tu
lajdonosát; mert ha azt gondolod, hogy e’ felírások közül csak egy is magyar, csalódtál. 
Legyen bár Pressburg— Wiens Vorstadt, isten neki! de azt mindenesetre megkíván
hatjuk, hogy legalább az országgyűlés helyén figyelem legyen , ha nem is a’ nemzet 
igényeire, ha nem is a’ kenyeret és jólétet adó haza iránti kötelességekre, de legalább 
azon szabályra, melly a’ botrányokat tiltja, mert hogy illy malitiák legalább is ne bot- 
ránkoztassanak, lehetlen. —  Bizony, nemcsak sujtásos, de jó nép is vagyunk mi 
magyarok mert mig alföldünk legpusztaibb fiai is német nyelven kéri pénzéért a’ ben- 
szülött német kalmár czikkeit: addig azon nép, mellynek dicsősége a’ Podiebrádok ud
varával enyészett el, melly a’ térkép egyszerű vonalai közt olvad fel, melly most már 
csak töredékeny üvegeiről és Nepomukjáról hires, hőn kezd buzogni, mi mindennél 
drágább, nemzetiségéért, és mig a’ serbefult müncheni nép olcsó serért emel kart; addig 
a’ közel napok a’ szegény árva Bohemia fővárosában jeleneteknek voltak tanúi, mellyek 
egy szebb jövő zálogai. Csak azt érthetem, mi pusztán a’ nép nemzetiségét illeti. —  
Nálunk az 1844ki országgyűlés alatt is még tegnap kitűzött német felírások csillog
nak. De — majd lemossa ezeket is — az eső !

Szükség, hogy a’ nemzet nemzetiségével értelmisége is fejlődjék. Amazt vércsa
tán is kivívhatja a’ nép, emez csak a’ béke öleben erősödik. A’ magyar, istennek hála,’ 
tett már valamit e’ czélra is, ’s a’ különböző intézetek, az olvasó társulatok, mind meg-
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annyi eszközök a' czélra. —  Az országgyűlési ifjúság közt — mint értesítettem — 
majd nem egy éviül fogva létezik egy olvasó társaság , melly változó sors mellett, ép 
azok részéről, kiktől azt leginkább nem várta vala, tapasztalt szeretetlenség ellenére 
is folytonosan törekedvén közvetlen czéljára , melly m i v e l ő d é s  olly eszközökkel, 
mellyek tiszták — mint olvasás és eszmecsere és elemmel, mi a’ lélek szüksége is egy
szersmind, t. i. nyilvánossággal. — Kik e’ kis körrel szorosb viszonyban állhatnak, 
meggyőződhettek annak eredményéről, én pedig hazám érdekében, mellynek szabad 
és értelmes férfiakra van szüksége, örülök, hogy az ismeretszerzés vágya ’s az egyesü
lés szelleme társulatba fűzte össze hazánk reményeit. De itt eszembe jut, hogy e’ na
pokban az országházkapujára tűzött felszólítása által az  o l v a s ó  k ö r t  a’ czéljával 
egybekötött szellemi élvek, és az , , egyesülés“ morális hasznának érdekében részvétre 
hívta föl az országgyűlési ifjúságot. Tehát itt is illy eszközökhöz kell nyúlni, hogy az 
egyesület életét biztosíthassuk? Annyi ifjú közt nincs száz , ki egy olly kör tagja 
kívánjon lenni, melly módot nyújt szellemibb élvekre és ismeretszerzésre ? Mint hal
lom, a’ képviselők casinója részvét hiánya miatt megszűnt.—  T. RR. az ifjak köre 
még á l l !!

* #*•

Megbocsáss, szeretett Leonám, hogy levelem félbeszakasztám. Ablakom alatt 
ójtatos énekü nép vonul el. Nagyszerű a’ jelenet isten szabad ege alatt ezrektől imádni 
látni az u r a t ,  mellynek ma nagy n a p j a  van. Szép elgondolni, hogy ez énekbe 
tiszta szív imája is vegyül az embertestvérért; — de midőn illy gondolatok közt kíséri 
szemem a’ bucsujáró sereget, lassan és szép énekkel vonult el a’ tengernép az utczá- 
kon ’s szemem egy — hívei közt,  térítői ihletséggel álló férfiun akad meg; e’ férfiú 
a’ ,Rózenkranz‘ társulat alapítója, — Ha, mint leveleim egyikében tevém, most tüze
tesen a’ vallásról, mint az élet vigasztalásáról kívánnék szólani, tán hosszasban időz
ném e’ férfiúnál, kinek szónoklatait ezren hallgatják, mert a’ vallás szavaiból nyugal
mat meríthet az ember ’s hitet a’ kétkedő. Ezren hallgatják, mondom, de ismétlem, azon 
ivek alatt is, mellyek imáink felett vonulnak fel, feledni bírja az ember, hogy a’ szív 
szeretetre teremtetett, hogy mindnyájan egy atya gyermeke vagyunk, ismétlem, hogy 
azon helyről,  hova a’ keresztény istenét imádni megy, hogy kibéküljön önmaga- és a’
világgal, sokan sötétséggel a* főben,és lázzal a’ kebelben térnek vissza.-------Éjfél után
kezdődik a’ reggel. írva van: a’ legnagyobb sötétséghez van legközelebb a’ vi
lágosság.

A’ nő hivatásáról irt elmélkedésemet — mint irád — többen úgy ért ik , mintha 
én a’ boldogitást tartanám csak egyedüli hivatásnak. Ugyvan, mert mit mások hiva
tásnak néveznek, azt én kötelességnek tartom ’s e ’ kötelességek teljesítése mind a’ 
czélra szolgál — e’ hivatást betölteni.

Pozsonyhoz közel a’ határszélen, Austriában van Németóvár (Altenburg) ’s kén
köves fürdőjét és festői vidékét, —  közvetlenül a’ dunapartján fekszik szép erdő alatt 
—  hova az ut a’ felséges farkasvölgyön keresztül vezet, többen látogatják. A’ pozso
nyi hegyek nyugoti oldalában fekvő ’s igen szép kilátású Mária vasfürdönek kevés 
vendégei, de a’ „vaskutacskának“ fökép vasárnap temérdek látogatói vannak. — Tör
vényhozóink nagyrésze (bár hiányuk érezhető) még mindig távol vidéken mulat.

Borzasztó hir kering városunkban. A’ képviselői tábla egyik jeles és lelkes tagja 
hetektől óta eltűnt Az öt ismerők közrészvéte osztá meg barátinak e’ miatti bánatát, 
midőn 6kán rettentő bizonyosságra jutottak az aggódó elvrokonok. Egy nő véres fehér 
ruhát mosott a’ dunában 's a’ ruhák 0 .  E. belükkel jegyezvék. E’ körülmény figyelmet 
gerjesztvén az eltűnt követ társai, inasa jelenlétében, szemlét tőnek az eltűnt lakásán,’s 
it.mt ágyában bar kimosott es szivacscsal felszivatott, de még látható vérfoltokra, úgy a*
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inas ágyában annak véres ruháira akadtak. — Ö és egy társa elzárattak. Az iszo
nyú merényi bevalloták; a’ követ gyilkos kezek alatt vérzett e l ! Ismét egy ifjú 
kebel, telve szép reménynyel ’s tiszta akarattal tűnt le. Áldást emlékének.

E’ félévben ez utolsó levelem, de nem utolsó, mellyet hozzád ir ölelő r o 
konod

Yo l e .

Egy budapesti könyvárus a’ széphírü ,Mozaik‘ot n é m e t r e  forditatja: mondják, 
hogy ezt kenyérurasága iránti tiszteletből teszi.

A’ b — i Horváthkertben a'  hangászsátor körül m á k o  n y t ü l t e t t e k :  a’ va
sárnapi reuniók szorgalmas látogatói ezt szükségtelennek tartják.

A’ lófuttatásoknak vége: ha X. ur szomorujátékát adják —  e m b e r f u t t a 
t á s  lesz.

E 1 s z 1 e r  Fanni előadásinál egy páholy 16 p g ő  f o r i n t b a  k e r ü l t :  az ipar
egyesületi pénztárnoknak a’ két pengő forintos évi részvényi díjért húszszor is el kell 
küldeni, mig azt huszonegyedszer — sem kapja meg.

Egy elméncz attól • t a r t , hogy sokan azon arszlánkák k ö zü l , kik ,Fanni‘t 
annyiszor kidobolták, rövid idő múlva tulajdon lakkoból fognak k i d o b o l -  
t a t n i.

Néhány túlbuzgó emberbarát rósz néven veszi az , isteni4 Fanninak, hogy bő ara
tásából s e m m i t sem juttatott valamelly közintézetnek: e ’ vád méltatlan; hát nem 
közintézet a’ —  z á l o g h á z ?

A’ budai színkörben bizonyos T o 1 d y János , ki költőileg ,Magyarország 
első Herculesé‘n e k , prósai nyelven p ed ig : egy magyar mágnás volt kocsisának 
mondatik , egy német molnárlegény által földre te r í te te t t : ugyanezen színkörben 
nem sokára Wilhelmi ur és Enghaus kisasszony , bécsi udvari színészek fognak 
föllépni.

R o t h s c h i l d  itt volt ;  W e i l  Fülöp ur megénekelte: mondják, hogy több 
kolduslevelett kapott.

K É N Y E S  P O N T O K



563

Mondják, hogy T o l d y  uram még egyszer akart birkózni, de a 'városkapitány 
ur nem a k a r t — ’s igy a’ müveit közönségnek e’ s z í v -  és észderitöjnulatságot nél
külözni kellett.

A’ budai ráczvárosban egy lakos kidobta háziurát, mivel a’ bért ismét felrug- 
tatta: ha ez Budán nem történt volna, az ember megesküdhetnék, hogy szinte Pesten 
is történhetett volna.

A’ pesti , dalárda1 tagjai e ’ napokban kirándulnak a’ zöldbe: a’ fülmilék ijed- 
tökben mind elnémullak.

Pratte tésvérek gépalakjai bevégezték Budán vendégszerepeiket: helyettük jövö 
augusztusban az x —i polgári katonaság fog vendégszerepelni.

A’ pekingi lóverseny alkalmával egy belföldi paraszt fogadást t e t t , hogy tulaj
don szérüsében nevelt lova kitesz valamennyi angolparipán — a’ paraszt elutasítatott, 
mert a’ k ü l f ö l d i  l o v a k  becsülete könnyen koczkáztatva lehetett volna : ugyan
akkor egy chinai mandarin, ki szépizlésü kocsiját honi gyárban késziteté, azt a’ honi 
ipar előmozdítására k ü l f ö l d i  c z i k k ü l  mutatá be ismerőseinek; ez azután a’ ma
g y a r —  akarom mondani c h i n a i  h o n s z e r e t e t !

Micsoda különbség van a’ junius 2-dik i lóversenykor kitett e z e r  darab 
arany és Y. ur újsághirdetése között? A z ,  hogy az ezer darab arany a' legso
ványabb gebét a’ l e g h í r e s e b b  —  ’s Y. ur hirdetése a’ leghiedékenyebb előfizetőt 
a’ l e g n a g y o b b  — lóvá teszi.

A’ múlt vasárnapi horváthkerti reunióban Morelly hangászkara által játszott 
,JaIeo da Xeres‘ észrevétlenül sikamlott e l : ugyanakkor mintegy ötszáz rántott csirke 
’s ezer bajor ser fogyasztatott el.

Gróf D. E., saját programmja szerint, az ekeszarvától a’ journalisticai pályára 
lép: K. L. a’ journalisticai pályáról, ismételt nyilatkozatához képest, az ekeszarvához 
t é r . —„Istenért, urak 1 csak ne cseréljük fel a’ szerepeket!“

F r a n k e n b u r g .
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D I V A T .

Nem illetlek szemrehányással, kedves Rózám, hogy magad nem jövel el a’ pesti 
vásárra ; elég büntetés az reád nézve , hogy nem láttad azon sokféle mindenfélét, mi 
itt nyári kelmékben fel vala halmozva. Ha szinte említem is neveiket, leirom is színei
ket, azért mégsem nyújthatok fogalmat a’ rajzok pompája-, ú jdonsága- 's elevenségéről 
's kitünöleg jeles szinvegyületeikröl. Neveik: balzorines en guirlands ir is ,  — iris 
arabesque,— coralines ramagé, — plumage; "s épen most érkeztek újonnan Mcmlaurnáf, 
kinek nagykereskedése Jakabnapkor a’ Dorottya-utczai Vogelféle sarokházba tétetik 
által. Nem láttad a’ különféle gyönyörű fehér ruhákat, minőket most szélűben hordanak. 
Egyszerűek vagy nagyobb becsüek azok, a’ szerint,  mint az azokat viselő hölgyek 
szeszélye, Ízlése ’s tehetősége engedi ’s kívánja ; nem láttad a’ kedvesen kisded, tar— 

— kaszegélyű fehérselyem hölgykeszkenöket, az igen kedyeske piegnoirokat zarándok- 
__ gallérokra, mik fehérek, vagy gyöngéd színűek, néha eleventarkák is nagyocska török 

mintákra; reggeli órákban ezek igen nagy kényelemre szolgálnak. Nem is említem 
a '  szalmakalapokat, miket Klausz divatárusnö legszebb csipkékkel, — mellyek az idén 
átalán véve mulhatlanul szükségesek —  virágok- 's  szalagokkal, csak neki saját finom 
Ízlés szerint, feldíszít, ’s minden arczhoz, annak sajátságai szerint, tud alkalmazni; nem 
a’ légszerü fökötőcskékct ’s a’ könnyed creppkalapkákat, mellyek leheletként szépítve 
födik a’ fejecskét. Igen, Rózám ! számtalan más illyeseket nem láttál, mik téged élén
ken é rd ek e l tek ’s gyönyörködtettek volna. Például, Elssler Fannyt sem , kiről te bi
zonyosan már sokat halottál ’s olvastál. Számtalan mást, 's ezekkel engem is tilokszerü 
kötelék vonzott hozzája, szende hajnalfény, szende utóhang gyanánt élend bennem 
emlékezete, a’ viszonláfás ígérete pedig reményt ’s vigaszt adand. —  Vigasz! Tar
tasz-e te erről valamit, Rózám ? Néha épen ellenkező hatást szül. Tapasztaltam már, 
hogy a’ szótalan kétségbeesés a’ szelíd meggyőződés elleni harczban gúnyos negéddé 
változott, hogy a’ vérző szív elménczkedett. Sajátnemü dolog ez. Hol leginkább szük
séges volna, nem adhatunk vigaszt, hol pedig adhatnók, nincs reá szükség; mert mi 
bcnsöleg éri az em b e r t , a’ viharokat és harczokat önmagával kell kiküzdenie, ‘s e’ 
küzdelemben ki sem segíthet rajta: a’ nagy fájdalmak megvetik azt, a’ kicsinyek reája 
nem szorulnak. Fanny tehát eltávozott tőlünk, nem ugyan az örök hév honába, hanem 
az örök köd országába, ’s e’ köd ne gátolja szárnyai könnyed lebbenéseit, hogy ismé
telve hozzánk intézhesse röptét,  hol kedves megjelenése által szerzett világos óráink
ért annyi szeretetteljes elismerést aratott. Ah , ha ki repülni tudna 1 Engem, kedves 
Róza, e’ tulajdon hiánya már többször elégedetlenné tőn. Milly kéjérzet rezgi át lé
nyünket, midőn azt álmunkban fájdalom, csak alomban —  tesszük, 's milly édes 
azon érzetünk, midőn felszárnyal szellemünk, ha itt alant oily fagyosan, olly téliesen 
érinti a’ lét! Fel, az örök béke honába, hol fagy nem dermeszti a’ lélek szárnyait, 
csak akkor emelkedünk, midőn a’ halál lángjai elemésztik a z t ; mi rajtunk a' földdel 
rokon. Csilapitva, szelíden intve fogja körül gyakorta, kedves Rózám, egy halk sej
telem, ezen csöndes hangtalan békének sejtelme leikét

S a r o l t á d n a k .
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MI  H Í R  B U D Á N ?

*  Midőn a’ ,Honderű4 igen tisztelt szerkesztője az uj alakban megjelent ,É le t
képekéről szokott lovagiasságával emlékezni kegyeskedék, azon collegiális tanácsát 
intézé egyszersmind hozzánk: ne száműzzük olly mostoha-anyailag a’ fővárosi és 
vidéki híreket — mint egyedüli fentartóit egy lap érdekének — a’ közönyös hirdetések 
brochuremezejére, azaz a’ b o r í t é k r a .  Igen szépen köszönjük a’ derék collega 
árnak ezen lapunk javára irányzott ’s egy egész évi tapasztalásra épített szives 
tanácsát, már csak azon ritkaság végett is ,  hogy egyik újságíró a’ másikat (ha 
P.H. L. ur ,partout'  újságírónak tart bennünket) arra oktatja, mikép szerezhet ma
gának több előfizetőt . . ’s hogy lássa , mi szerint makacsok épen nem vagyunk ’s 
,anyagi' hasznunk érdekében, mellyel ,liöztudomas szerint' tisztelt collega urunk olly 
keveset törődik, egyegy korszerű javaslatocskát mi is megpróbálunk — íme egész 
halom újdonságot rázunk ki tárczánkból, miknek e g é s z  becse, ha collega urnák 
nyájas szeretetreméllósága, mellyel néha még a’ legigénytelenebb filkóságokat is 
figyelemreméltóknak hirdeti , azoknak némi becset fog tulajdonítani, csak abból 
áll, hogy a’ nyomtatási költségeket mintegy tizenhat pengő forinttal szaporították, 
a’ mi (jelenleg legalább) nem igen mozdítja elő ,anyagi' hasznunkat, mellyel ,köz
tudomás szerint4 tisztelt collega urunk olly keveset törődik. —  Enlin ! ha ezen 
apróságok szép olvasónéimnak kedves mulatságot szereznek, miről ,Honderű4 colle- 
gánknak lovagi szavát bírjuk, ám szolgálni fogunk akármennyivel, habár —  őszinte 
megvallvaj— a’ rájok fordított időt (mert a’ letisztázás is csak időbe kerül) és költ
séget czélszerübb ’s maradandóbb becsű lapmellékletekre szeretnék felhasználni. 
Azonban nincs mit tenni, mint nagyságtok kivánatinak (inkább mondhatni, pillanatnyi 
szeszélyének) engedni, nehogy elvégre a’ novellák, sonettek, humoreskek ’s több 
illy haszontalanságok, mellyek ,Honderű' collegánk szerint koránsem tarthatnak fel 
egy lapot, a’ mi lapjainkat is elsilányitsák, vagy a’ mi ,anyagi' tekintetből, mellyel 
,köztudomás szerint' tisztelt collega urunk olly keveset törődik , még szomoritóbb 
lenne: az előfizetőket elidegenilsék — ’s igy az ,Életképek4, kimondhatatlan kárára 
irodalmunknak , mellynek ,mindig táguló lálkörén egyik legfényesb csillag gyanánt 
tűntek fel' (lásd ,Honderű4 ez évi 2d. számat), eclatant megbukjanak, mitől isten és 
a’ fővárosi újdonságok őrizzenek meg bennünket. Avis aux dames !

*  Mivel pedig egyik igen tisztelt collegünktől tanuljuk, hogy külföldi ese
ményeket a ’ pesti újdonságok közé is sorozhatni, miért ne vegyitnénk mi is némelly
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érdekesb külföldi híreket pesti hireink közé? annál is inkább, minthogy bizony 
csak Pesten halljuk mi meg, vagy olvassuk e l , akármi történt is külföldön. Így 
például elmondjuk nagyságtoknak, hogy egy hires franczia költő Delavigne Kazimir 
decemb. 11-kén meghalt. Ezt ugyan két héttel később mondjuk, mint a’ Honderű, 
de ez is két héttel később adta ugyanazon divatképet, mellyel mi első füzetünk 
mellett adtunk ,und darum keine Feindschaft nicht.‘ — Azonban szó, a’ mi szó, a" 
Hl. füzeihez csatolt ,Fóli kastély1 olly gyönyörű melléklet, hogy az berámázva 
akármelly salonnak díszére válik. — A’ Divatkép is igen szép, de — n e m  u j ,  
mert , Ungar4 collegánk ugyanazt már egy hónap előtt adá.

* A’ ,Moliére-emlék‘ felavatásának január 15-én kelle véghezmennie Párisban, 
de elhalaszlalott, mivel a’ hatóságok nem akartak részt venni az ünnepélyben. Azon
ban mégis egyezkedést remélnek. Boldog isten , mikor fog nálunk valamelly hires 
költő emlékének felállítása csupán a' hatóságok részvétlensége miatt elhalaszlatni! ?

*  Érdekes újságul közük a'franczia lapok, hogy Patagonia partjain igen jó 
kőszén-bányákat födöztek fel. E’ szerint tehát a’ délamerikai nagy emberek is ollyas- 
mivel tüzelhetendnek , mi a" föld gyomrából jő. Nálunk már régóta leginkább az 
tüzeli az embereket, mi bányákból kerül. Egyébiránt e’ kőszén-felfödözés az óriás 
patagon-népre egészen uj; ha Európába akarnának fáradni a’ jó emberek, azt ta
lálnák, mikép az már igen régi dolog, hogy sok a’ szén ’s még több a’ kő; a’ félig 
megégett 's lelketlen elemek most igen nagy szerepet visznek. De hogy is ne, mikor 
gőz és gép felkaptak a’ polezra !

*  Bizonyos angol újságban olvastuk, hogy egy véka kőszén gőzével 70  millió 
fontot egy lábnyira föl lehet emelni. Hét vékának gőzével a’ négy millió font ne
hézségű menakhidat 1 2 0 ,  6 3 0  vékáéval pedig az egyptusi nagy pyramist, melly 
netto 12 ,7 0 0  fontot nyom, 125 lábnyi magasságra lehet fölemelni. — Hja, mennyi 
gőzt használnak el Bécsböl és Párisból bizonyos magyar lapok, hogy e m e l k e d 
h e s s e n e k :  mennyi gőz pazaroltatik komédiásokra és művészekre, hogy f e l m a -  
g a s z t a l t a s s a n a k :  mennyi gőzre van szükség, hogy a’ butafejüeket e l ő r e  
t o l h a s s á k  !? Híjában; csak az ollyan gőz segít a’ görebekből (retorte), mellyek- 
ben— a r a n y  van.

*  Hinnék-e szép nagyságtok, hogy a’ múlt év lefolytén Párisban 178  uj szín
darab adatott! De ezek közöl ,a’ Théatre fran<?ais-‘ra csak nyolez esik. E' szerint 
tehát a’ magasb rangú komoly színmüveket ott sem sustoroglatja ki minden szel
lem-röppentyű.

* Párisban a’ czukrászboltok ellen vizsgálatok rendeltettek, és számos hami
sított ’s veszedelmes sütemény elkoboztatott. — Nálunk eddigelé, hála istennek, illy 
kórjelek nem mutatkoznak, 's ezukrászaink legnagyobb veszélyessége abban áll: hogy 
szaporítják a’ n y a l a k o d ó k  sergét.

* Afrikában szobrászatra alkalmas szép márványt födöztek fel a' francziák. 
Tudni való, hogy a’ rómaiak sok márványt szállítottak el Afrika partjairól. — Talán 
a’ mi Mátyás-szobrunk is még franczia művészre 's afrikai márványra szorul; kön
töse már úgyis római.

* Moldovában kevesbítni akarják a’ szaporodó zsidók számát, miért is minden az 
országba vagy városba jövő zsidónak illő útlevéllel kell ellátva lenni, — különben az 
oknai sóbányákba vitetnek munkára. Már ez azután csakugyan sós foglalkozás lesz 
szegényeknek. Boldog kilátás! Van egy ország, hol senkitől sem kérdezik meg: hon
nan jő, merre megy? ’s pedig vörös tenger sem választja Moldovától!

* Oroszországban csakugyan végrehajtásához fogtak ama császári rendeletnek, 
miszerint a’ határszéleken lakó izraelfiait az ország belsejébe szállítják. Lám lám, 
ott eltávolítják a’ zsidókat a’ h a t á r t ó l ,  hogy ne csaljanak csempészet utján: ná
lunk némellyek kiűzetésüket indítványozzák, —  talán, hogy még azt a’ pénzt is ,  mi 
kezeik közt, de csakugyan benn van az országban, kivigyék.
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* Az orosz czár d'Arlincourt algrófnak arany emlékpénzt adott Oroszországról 
kiadott étoile polaire4 czimü munkájáért. Mi magyarok nem igen fogunk kísér
letbe jőni, főleg 'külföldi szomszédinknak hazánkról irt j ó  munkáikért arany emlék
pénzeket osztogatni.

*  A’ fr.incziai ministerium egy uj rendelvénye szerint a’ katonatisztek csak 
úgy házasodó tnak, ha leendő nejöknek legalább 1 2 0 0  frank évi jövedelme van. — 
Francziaország a’ divat hazája, nem kap-e ez is lábra minden egyéb ranguaknál ? 
De hiszen már is vannak elegen , kik a' házasodási csakugyan jól megfizettetik ma
guknak — arájok részéről.

* A" belga királyné kegyességéről igen szép vonást közlenek a’ lapok. Egy 
munkás bezáratott három hónapra, mivel ittasságában verekedett. Számos családja 
’s beteges felesége Ínségre vala jutandó. A" királyné közbenjárására az embert ki
ereszték. — Ha nálunk minden ittas verekedőt három hónapra be akarnának zárni, 
aligha nem volna fölösleges minden illy kegyes közbenjárás, mert az utánjövők serge 
bizonyosan idő előtt szoritná ki tömlöczeikhöl az előbbieket.

* A’ görög nemzet legújabban alkotmányt nyert, vagyis vett magának, ’s tö
kéletes kidolgozásán most munkálkodik a' választmány. A" spanyol nemzet mindig 
beszél alkotmányáról, de forrongásival mindinkább rengeti alapjait. Az angol nép 
annyira szereti alkotmányát, hogy gyújtogatásokkal zaklatja azokat, kik annak hasz
nát veszik. ’S mi magyarok ? — Elég az hozzá, hogy van alkotmányunk.

* December 15-kén volt harmadik évnapja , hogy Napoleon tetemei a’ kórvi
tézek párisi palotájába szállíttattak, ’s azt czélszerü egyházi ünnepléssel ülték meg. 
— Nekünk ugyan Napóleonunk nincs történetinkben; de van több olly hazafi —  had
vezérünk, kikről néha ünnepélylyel megemlékezni szinte nem ártana.

*  Párisban többnemü kísérletek tétetnek a’ vaspályái légrendszerrel, melly 
szerint a’ vasutakon nem gőzzel, hanem csupa léggel fognának hajtatni a’ kocsik. A’ 
XIX. század a’ találmányok százada. — Emlékezünk még, hogy annak idejében torzké
pek készültek a’ hölgyek bő ujjaira, mikép azokkal léghajó gyanánt lehet repülni. 
A'léghajó rendszer is — legalább hirdetik— mindig tökéletesbűi,— 's még megérhetjük 
a’ divat hatalmánál fogva, hogy léggolyói ruhaujjakon utazunk !

* 1785-ben Lyonból Párisig 144 sőt 2 4 0  órába telt az utazás; most az egész 
utat 54  óra alatt járhatni meg. Aztán tagadja valaki, hogy az emberek haladnak — 
legalább külföldön.

*  Francziaország 3 7 ,2 3 2  községének évi magán jövedelme tesz 1 0 6 ,0 3 6 ,8 6 6  
frankot, kiadásaik 1 5 9 ,8 5 1 ,6 3 4  frankra emelkednek.— Kifogja Magyarországban 
kiszámítani a' községek jövedelmeit ? 1

* Franczia lapok jelentik, hogy Delavigne olly kocsiban utazott deli Franczia- 
országba, mellyet a’ király adott rendelkezésére. —  Boldog Delavigne, ő legalább 
azon öntudattal halhatott meg, hogy az elismerés nem hiányzott sem felülről —  
sem alulról.

* Nagybritanniának tengeri ereje 60 9  hajóbul áll; hadi gőzössel azonban a’ 
fraucziák többel bírnak.—  Gőz volna nálunk is elég, — csak a’ hajók hiányzanak.

*  Francziaországban egy gyermek a’ Taurion folyóba esett, ’s négy éves test
vére, ki vele a’ parton játszott, megmenté. — Vajha dunai csónakászinknak sok illy 
lélekjelenségü gyermeke születnék; igy azután lehetne reményünk, hogy bátrabbak 
lesznek a’ mostani révészeknél, mikor ember megmentéséről van szó.

*  A’ párisi színházakat uj évvel csupa régi darabbal nyitották meg. —  ’S aztán 
mi uj darabokat kívánunk. Már micsoda igazságtalanság ez !

De térjünk már viszsza kedves fövárosinkba ’s lássuk milly érdekes esetekkel 
bővelkedünk:

* Farsangi vigalmaink közt tán legérdekesebb volt az e' f. hó ISdikán a’ 
b u d a v á r i  o r s z á g t e r e m b e n  adott társasági bál, mellyre nemcsak az ős anya

1 *
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város angyalszép h ölgyei, hanem még Pestről is érkeztek igen kedves vendégek, 
daczára az e’ napon dühöngött szélviharnak ’s a’ miatta több óráig megszakadt dunai 
közlekedésnek. A’ bálnak elrendezése szintolly fényes, mint Ízletes volt: Morelly 
bájos nyirettyűje varázserővel birt a’ táuczolókra — fogadni merünk , hogy, köiv 
táncz‘-unkat sehol szebben nem tánczolják a’ két városban , mint e z e n  társasági 
bálokban. Említést érdemel, hogy a’ franczia négyest éslancer-t itt nem colonne-kban, 
hanem teremhosszában, mintegy 150 pár tánczolja, mi a’ nézőknek, fökép a’ karzatról, 
épen olly gyönyörű, mint sajátszerü látványt nyújt. — Lehetetlen ezen virító hölgy- 
koszorú közül a’ legszebbiket, a’ legigézöbbet kijelelni . . hja, az ember fiának szinte 
szűkül illyenkor a’ keble, ha arra gondol, hogy — há z a s .  Bizony nem szeretnénk 
Páris lenni, ha a’ legszebbiknek kellene adni az almát.. A’ hölgyöllözeteket egyszerű 
elegantia jellemző, fejékül cameliákat’s fris virágokból font koszorúcskákat láttunk. — 
A’ víg és fesztelen társaság reggeli 5 óra felé kezde eloszlani. Jövő vigalmunk e’ hó 
29dikén lesz, mellyre, úgy reméljük, egy pár igen igen kedves lény, kiket e ’ bálban 
sajnálkozva nélkülöztünk, megjelenni ’s a’ bájos hölgykoszorút kiegészíteni fogja.

A’ pesti casinobálok is divatoznak már — a’ juristabált az idén is vidám 
társalgás, rend és Hiedelem tüntetők ki. Örömmel említjük meg, hogy az utolsó körtancz 
utánJIorelli hangászkara a’ ,Fóti dali4játszván, az egész társaság lelkesülve enekléelazt.

*  Hírlik, hogy ar s z  Iá libái is lesz, miután jogász- és honfibál tartntik. Annyit 
azonban bizonyosat mondhatunk, hogy t ig r  i s-bál akármennyi tartatik— ,a’ gárdistánál.4

Mivel épen a’ , gárdistánál'’ vagyunk , száljunk kissé alább azon vigalmakhoz, 
mellyek körükből minden hanyakodást, feszt és terpeszkedést száműzve, az idei far
sangon is igen éíetvidoraknak mutatkoznak ’s bizony több figyelmét érdemlik néha 
az emberismerőnek, mint a’ fényes csillárok, márványfalak, török szőnyegek ásítozö 
serege. Lássuk tehát:

* A’budai ,Englaender‘-nél ’s a’ pesti ,lengyelkirály’-nál, a’ külvárosi ,haút créme4 
gyűlhelyeiken, nagyszerű tánczvigalmak valának; a’ közönség nagyszámú és válogatott 
v o lt : az urak többnyire ingujjban, a’ dámák közül pedig némellyike szarvasbörkez- 
tyüben, legtöbben keztyütlen jelenlek meg. Az étel kissé sótalan, de a’ kolbász és 
rostélyos annál foghagymásabb volt. Reggel felé a’ bált kis fejbeveröcskével fejezték 
be, mit nem annyira a’ keresztelt bornak, mint az itten divatozó szokásnak tulajdonít
hatni ’s minek egy pár kék szemen ’s a’ belyukasztolt nagy dobon kívül komolyabb 
következményei nem voltak. Egyébiránt a’ mulatság igen tisztességes és illendő volt.

* Mondják, de mint bizonyosat még nem állíthatjuk, hogy a’ fehérhattyu-fogadós 
is megszánja szép barátnőit, a’ külvárosi mosogatónékat, ’s kedvekért — mint tavai — 
vasárnaponkint tánczestélyeket fog rendezni. Tudva van, hogy ezen bálokat mindig 
a’ legfesztelenebb vidámság — a borbély- és mészároslegények ezen annyira ked
velt eleme— jellemzi; növeli a’ bálnak érdekét még az is, bogy az idén a’szelindekek 
és komondorok többé be nem bocsátatnak a’ terembe, hanem számokra külön hely lesz 
a’ konyha közelében elrendelve.

* Egy g y er  me kbál is készülőben van, még pedig á l a r c z o s .  Ez nem ér 
semmit, mert elrontja az ifjú elméket. A’ gyermekek hiúk, önhittek és kéjvágyók 
lesznek. Alkalmunk volt egy hatéves leánykától, kit egyik ismerősünk csinos rococo- 
öltözete végett megdicsért, hallani: ,Ah, Sie sind zu gütig, es geht halt an!4 ’S ezt 
oily kaczér ’s hánytorgó hangon ejte_’s oily tánczmesteri ,pukerli‘-kat vágott hozzá, 
hogy akármellyik tizennyolcz éves kisasszonynak becsületére váltak volna. Bizony 
igen hibáznak a’ szülők, ha gyermekeiket önbalgaságuk majmaivá teszik.

*  A’ pesti reduttermek bérlője ez idén csak h á r o m  b á l t  szándékozik adni a’ 
m a g a -  ’s többet m á s o k  rovására.

* A’ farsang végnapját a’ budapesti zeneegylet fényes bálja fogja berekeszteni.
* De hagyjuk el a’ sok dinomdánomat ’s térjünk közérdekübb tárgyakra, nehogy 

végre is botrányra szolgáltassunk alkalmat ’s uj anyagot nyújtsunk némelly külföldre
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l e v e l e z ő  napszámos firkásznak ( ki ,  mivel h a s á b h a s í t á s s a l  szégyenli kenyeret 
becsületesen keresni: h a s á b i r á s r a  adta magát), a’ mi szépirodalmi vállalatainkat 
szintagy, mint azt a” politicaiakkal tévé, oily kirívó színekkel *s köteles elmázolással 
feltollazni a z ,Allgemeine- számára, hogy iszonyodva fogjuk öszszecsapni fejünk fölött 
kezeinket, mint az egyszeri egri szabó, ki egy tiszteletes uron tulajdon műhelyében 
készült öltönyét megpillantván, öszszecsapá kezeit 's nem hiheté , hogy emberfiát így 
lehessen eltorzítani. — Bizony bizony mondjuk, kell is nekünk akkora adag könuyel- 
müség és türelem, menynyi rendesen nem szokott lenni, hogy szépen elnyelhessük 
mindazon ellenséges elteltséggel hízott czikkeket, mellyek idegen lapok hasábjain — 
mint medve a '  vakandok lyukaban —  elterpeszkednek 's a '  legbatgabb ráfogásokkal 
illetvén nemzetiségünket, édes magunkat kalpagban és atillában, isten tudja, milly 
emberevő, tán még a* Canihálok fajánál is rettentőbb osztályhoz soroznak Beszélhettek 
aztán, hogy az indignatio kifakadasát "s a’ suhogó viszszatorlást akkorra halaszszuk, 
midőn ,ész és szív vizsgálva megegyezett,1 hogy csakugyan méltatlanul bántak velünk. .  
*s csak akkor mászszunk föl a1 meggondolás magos’szószékére, hogy onnan az alattunk 
zajgó sokaság lármájában az igazság szavát a' pártosság szavától megkülönböztethessük, 
midőn a’ szószék talapjai körül a’ földet felporhanyoztak és félni lehet, hogy az egész 
plu^dra minél előbb öszszeomlik.

* Egész Europa , China , Novazembla , Lapphon — és Magyarország most azon 
világfontos újdonsággal bíbelődik, hogy egyik legjelesb színésznőnket, több napig 
tartó tvukszemfájdalmiból X. orvos ur szerencsésen kigyógyította.

* Múlt vasárnap olly mély bó borítá el utczáiukat, hogy alig lehetett járni . . 
ezen alkalmatlanság hihetőleg addig tartand , mig a’ hó el nem fog okadni.

* Z — ból a’ legmegnyugtatóbb hírek érkeznek. A’ múlt héten gr. X — és gr. 
Y — ő méltóságoknál fényes bal adatott, mellyre számos vendég hivatott meg szín
különbség nélkül. A’ gyönyörű Q .. grófnő lelkes felszólítására a’ magyar körtáncz 
mintegy négyszer járatott el 's mindannyiszor hangos ^Ijen1, kiáltások közt fejeztetett 
be, mialatt a’ szomszédtermekben elmés toasztok közt számos champagnei palaczk 
üritetett ki állandó bekessée "s a' közhaza javáért.

* Ha talán valaki szemünkre vetné, hogy újdonságaink harmadát k ö l t ö t t ü k ,  
az mód nélkül megtisztelne bennünket, mivel egyszersmind azt tenné föl rólunk, hogy 
azok felül g o n d o l k o d t u n k ,  gondolkodni azonban csak f ő v e l  lehet, újdonságaink
nál pedig egyebet nem használtunk, mint — k e z ü n k e t .

* A’ pesti aldunasori vadboltban több b a k o t  mutatnak, mellyek a’ r — i mező- 
vadászaton az úri vendégek által lövettek.

* A’ múlt hetekben egy recensenst megvertek: ez minden becsületes emberen 
megtörténhetik, de nem érdemli meg mindegyik.

* B u d á n  több helyeken, nevezetesen a’ várból az úgynevezett ,szépút‘-on le 
egészen a’ dunapartig, kőporral van az út behintve , nehogy az ember elsikoljon ’s 
valahogy kezét vagy lábat törje; P e s t e n  ezen intézkedést nem tartjuk szükségesnek: 
a' b u k á s  itt napirenden van. 's még egyiknek se lett baja tőle.

* Mondják, hogy a’ halálbüntetést eltörölni *s helyette a’ magányrendszert fogják 
behozni. A bűnöst t. i. ezentúl nem kötéllel vagy pallossal, hanem u n a l o m  által 
akarják megölni. Mint halljuk ezen ítélet végrehajtására már több újságíró kinalta 
lapjait, ha ezek olvasása addig magát a' szerkesztőt meg nem ölte.

* Mint ritkaságot beszélik, hogy gróf Y. ez időn nem fog külföldre utazni, hanem 
pénzét a’ hazában költendi el.

* Azt szokták mondani, ha ki két tűz közé szorul, csakugyan bajos menekülnie. 
Pedig higyjék el nagyságtok, inkább két tűz, mintegy ,genialis‘ tolvaj 's egy ,ónlabu- 
éjiör közé szorulni, — mert ezek, ha a’ régente híres Scylla és Charybdisek méltó 
testvérei nem is, de azoknak divatszerü paródiáiul bizonyosan méltán tekiutetheinek. 
Egy fiatal ember csengetvén a' házmesterre, izmoi üczkólul megszólitatik s illetőleg
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de igen illetlenül, mellen ragadtatik. E’ demonstratio pedig rövid utón ö t  f o r i n t o t  
akartvolna csikarni. A’ fiatal ember mintegy tizenöt lépésnyire éjiőrt látván kullogni, 
’s a’ házmester közeledő csoszogását is hallván, természetes, hogy nem félt, sőt a’ 
szemtelen követelőt lehurogatni kezdi. Ez szinte hallván a' házmester közeledtét, 
lekapja a’ megtámadott kalapját ’s iramlik — egyenesen az éjiőr felé. A’ fiatal ember 
kiált: ,Fogd meg!4 az éjiőr pedig dörmög: ,Mit megfogni? Ez nem kötelességem,4 —  
's a’ tolvaj elillan. A’ kalap alkalmasint megért öt forintot.

* Halljuk, hogy a' , Merkúr4 előfizetői naponta szaporodnak, mit minden esetre 
a' szerkesztő ur ügyességének lehet tulajdonítani. ’s azon körülménynek , hogy a' 
.Honderű4 igazgatójának collegiális tanácsát követve, igen sok újdonságot 's többnyire 
v a d a k a t ,  t. i. az e’ vagy ama vadászat alkalmával meglőtt nyulak, özek és szarvasok 
mennyiségét, ebfuttatásokat, agarászatot "s több illy érdekes eseményeket közölj 
mellyek kétségkívül a' lapot nem sokára s a l o n l a p p á  emelendik.

* Egy másik szerkesztő pedig, kire a’ mese szerint bízvást ráfoghatni, hogy 
egészséges színével még a’ vendéglőnek t a r t o z i k ,  egy ,nefelejts4-et fog lapjaihoz 
mellékelni elmaradott előfizetői számára: igen tartunk azonban attól, hogy csak —  
hitelezői fognak jelentkezni.

Néhány nap óta igazi telünk van , szélvész és hózivatar. Múlt vasárnap eslve 
az illy időben tértünk egy igen kedves mulatságról haza a’ krisztinavárosból. Az utak 
mindenütt bokáig érő hóval valának elborítva, melly a’ haladást majdnem lehetlenne 
tévé, mihez még az a’ kellemetesség is járult, hogy az egész főutczában egyetlen lám
pánál több nem égett, ’s pedig azért, mert máskor sem égett soha ’s igy ezen bölcs 
gazdálkodás miatt életveszedelem közt kellett az utak melletti árkokat kerülgetni, 
honnét, ha bele esünk, csak az isten szabadíthatott volna meg bennünket, — mert e ’ 
városrészben nem csak hogy rendőrök nincsenek, mert ezeket különben a’ várban 
sem lehet látni, de estve nyolcz óra után már egyetlen emberi lénynyel sem talál
kozunk, mellynek segedelmére számolhatnánk. Nyáron igen szép az a’ krisztinaváros, 
de télen isten mentsen meg az ottlakástól, ha különben kocsival és lóval meg nem áldott.

* Törökországból azt Írják, hogy ottan a’ földnép neveléséről fognak gondol
kozni. Bizony jó volna a' töröknek erről gondolkozni, mi előtt nekünk illyesmi 
eszünkbe fog jutni. Hej, ki nem emlékezik Raupach ,korszellem‘-ében a’ báróra, ki 
parasztjait és édes fiát készakarva butákká nevelteté, hogy őket czéljaira használhassa, 
’s midőn aztán e s z  ö k r e  volt szüksége, e’ nevelési rendszert keservesen megbánta.

* Hogy fogalmuk legyen nagyságtoknak, minő gyönyörű erkölcs- és izlésfinomító 
darabok azok az úgynevezett német bohózatok, imhol például hozzuk fel H o l  te  y 
urnák, a’ német színházi költők epyik matadorjának, e ’ napokban olvasott egyik 
bohózatát, mellynek egyik jeleneiében ezen épületes monolog fordul elő: ,Was ist der 
Mensch? — A rechter Ochse!4 Erre ugyancsak Schiller gyönyörű verseivel lehelne 
felelni: ,Wir Menschen sind ja alle Brüder, ein Jeder ist mit uns verwandt.4

* Vidéki hírek szerint K — án az idén nem fognak álarczos bálok tartatni —  
a’ mi igen rendjén van: mert az ollyan emberek, kik álarczosan járnak, valakit 
ábrázolnak’s igy soha nem tudni, mi lappang a’ háttérben. Dicsérjük mi az ollyan 
embereket, kik senkit sem ábrázolnak, hanem esznek, isznak és alusznak, azaz: 
orrukat soha másba nem dugják, mint — a’ t o l l ú k b a .

* A’ budavári kúterőmübeq két nap óta elfogyott a'víz. Kéretnek a z ,Életképek4 
t. ez. előfizetői, méltóztassanak lapjaink rendetlen járása miatt kis türelemmel lenni. 
Fiatal szerkesztők vagyunk, m^jd beletanulunk.

* ,A-’ pesti uj városház épülete külrésze már készen áll!4 mond a’ ,Pesti hírlap* 
elmés ujdonságirója ’s ámbár nem szokásunk más újságokból kiírni az újdonságokat, 
hogy lapunk teljék ’s újdonságaink ívekre terjedő halmazával dicsekedhessünk, — mire 
világos példáink vannak — mégis nem tartóztathatjuk magunkat, a’ következő sorokat 
itt idézni: hisz olly szívesen idézi az ember azt ,  a’ mi j ó  's oily lapból, mellyhez
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annyi rokonszenwcl, annyi tisztelettel viseltetik ’s rnellynek b ú -é s  örömnapjaibaii 
még csak nem régiben olly szívesen osztozék. —  ,Magas tornyába, — igy folytatja 
collegánk — mellyel a’ szép kilátás végett naponként számosán látogatnak, az óra 
már föl van téve, sőt já r  is. Miután pedig a' pesti órák rendetlenségét ismerjük 's 
eljárhattuk a’ félvárost, mindig azon óranegyedet hallva kongani, igen természetes 
kívánságunk, hogy legalább a' városházé járjon jól *s tudhassuk mindig: h á n y a t  üt  
o t t  az  ó r a ?  Hogy ezen óra s i e t n i  fogna, az előzményeknél fogva félni nincs 
okunk, de annál inkább kell óhajtanunk, hogy ne k é s s é k ,  ’s miután a’ tervezett, 
legalább ajánlott kivilágítása a" számlapnak elmaradt, adja isten: járjon úgy, hogy ne 
kelljen feléje nappal is sötétséget kívánni, mit annál inkább várhatunk, mert közel a’ 
szent gellérti regulator. Adja az é g ,  hogy a’ magos toronyból minden tüzet korán 
lássanak meg, de csak azt oltsák e l ,  melly kártékony ’s ne azt,  mellynél a’ város 
boldogságának még vajmi fiatal csemetéje melegszik. Végre adja isten, hogy ezen 
épület mennykőháritója hárítson el minden vészt a’ város felől.* Amen.

* Azt mondják, hogy magyar fővárosunkban m a g y  a r p o l g á r i  k a t o n a s á g  
van alakulóban. Ez magyar fővárosban ugyan r i t k a ,  de s z é p  tünemény volna.

*  >em hagyhatjuk említés nélkül a’ pozsonyi német újság derék szerkesztőjének 
hírlapok utján történt felszólítását, melly szerint lapjainak hasábjait leginkább h a z a i  
ü g y e k n e k  szentelve, felhívja hazánk m a g y a r  és német Íróit, hogy ötét ezen törek
vésében, m e l l y e l  l e g e l s ő  h a z a f i u i  k ö t e l e s s é g é n e k  i s m e r ,  lehetőképen 
segítsék ’s e’ végre political, szépművészeti,- valamint a’ kereskedési vagy társadalmi 
életet érdeklő dolgozataikat hozzá beküldeni ne terheltessenek, mellyekért kölcsönös 
értekezés utján meghatározandó tiszteletdíjt is fizetend. ’S aztán mondja még valaki, 
hogy német collegáink ellenséges indulattal viseltetnek nemzetiségünk iránt: engedjük 
őket hozzánk simulni ’s meg fogunk győződni, hogy nem tápláltunk kígyót keblünkben. 
Bizony nem alakoskodás az a’ nemzetiségünk iránt nyilvánított buzgalom — mert 
hiszen nálok nem olly olcsó portéka ám az a’ h a z a  f i s  á g ,  mint nálunk; tudunk 
lapokat, mellyek hazai érdekeinket pártolva 's mellettök buzogva, alig födözhetik a’ 
kiállítás költségeit, midőn az ellenkező irányúak szerkesztői nem győznek eléggé 
dicsekedni előfizetőik naponta szaporodó számával ’s pohoskájokat elégülten vereget
vén, eszökbe sem jut a‘ megkezdett ’s olly jól fizető útról olly csekélység végett, mint 
például a’ h a z a f i s á g  's a’ h a z a s z e r e t e t ,  vén napjaikra eltérni.

ö ,Regélő* collegánk hirli, hogy „derék Szigligetink , Szökött katoná‘-jónak nagy 
híre Bécsbe is eljutván, a’ leopoldvárosi színházi igazgató (a’ vállalatiban még soha 
meg nem bukott Car l  ur) azt Szigligetitől igen kedvező föltélek mellett (német for
dításban) megvenni ajánlkozott.“  És valóban, a’ darab olly közkedvességü lön, hogy 
azt egy mükedvellö társaság számára már t ó t  nyelvre is lefordították. A’ kézirat e’ 
napokban forgott kezeink közt, de mivel, szerencsénk vagy szerencsétlenségünkre-e? 
tótul nem tudónk, annak ügyes fordításáról nem ítélhetünk.

Mondják, hogy Liedemann pesti kereskedőnek számvivöje a' legközelebbi bécsi 
nagy sorsjátékban a’ 80  ezer pengő forintot megnyerte ’s K. pesti polgár a’ farsang 
első hetiben mind a’ n é g y — l e á n y á t  f é r j h e z  adt a .  Mellyiké már most a' 
n a g y o b b  szerencse. _

* A’ f. hó 29d. a' leégettek javára adott f e h é r v á r i  tánczmulatságra szá
mosán randultak le a’ budapestiek közül. Bizony van jótékony szellem e’ népben : 
nyolcz mértföldnyire is elmegy szenvedő embertársiért— tánczolni.

* Egy rövid, tán mulattató esetet is mondunk el, melly e’ napokban egyik ba
rátunkkal történt, midőn Pestről Budára u t a z o t t .  Nevezett, azaz meg nem nevezett 
barátunk tehát Pesten, hol az idén, mint már mondottuk, olly nagy rend van, hogy 
néha félóráig is kell a’ parton ólálkodni, mig csónakba juthatunk, a‘ mi termé
szetesen igen boszautó volna, ha az nem vigasztalná az embert, hogy Budán szint-
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o!Iy jó rend v a n — barátunk tehát Pesten nagy ügygyei bajjal csónakba tolakodván, 
utána egy szegény zsidót, ki hihetőleg három félórán túl is didereghetett már a’ 
parton a’ uélkül, hogy valaki megszánta volna, akart a’ lélekvesztőbe csúsztatni, de 
ezen irgalmasság érzetében a’ hajóslegények— a’ durvaság és szívtelenség ezen élő 
protolypjei által — akadályoztatott, kiknek egyike a’ szegény embert úgy mellbe 
lökte, hogy ez a’ csolnakból nemcsak k i ,  hanem térdig a' hideg vizbe is bukott, 
's szívmetszö jajgatást emelt. Most barátunkat is elhagyá a’ türelem és magyarosan, 
amollyan ki czirkalmozott ,teremtelté4-kkel, rárivallván az embertelen hajósra, meg
parancsoló neki, hogy a' zsidót azonnal bocsássa be a' sajkába, melly parancsának 
egy háta mögött álló markos paszomántos siheder még nagyobb tekintélyt adott. A’ 
hajós morogva engedelmeskedett . . de volt a* szegény zsidónak kínja az átszállítás 
alatt, a’ hajóslegények kimeríthetlenek voltak witlzekben, természetesen mind az 
Abrahám fia rovására . . egy pár magát barátunkat is megmosolyogtató, akár akarta, 
akár nem. A’ legszebb inég az volt, hogy midőn a’ budai partra, a’ hálálkodó zsi
dótól követve, kiszállott, a’ megriasztott hajóslegénytöl ,füle hallatára4 ezt hallá tár
sának mondani: Te Janó, mit gondolsz, nem volna-e jó ezt a" nagyságos urat 
Pozsonyba küldeni, hogy a’ zsidókat , e m a n l i c i p á l n i 4 segítse? isten áldja meg 
ötét, bizony mind viczispánokká tenné őket.4

* A’ hírlapokban méltán dicsértetik dr. P ó l y a  magán elmekórintézete, melly 
mintegy két év óta fenáll, a’ derék orvos nr maga költségein a' fáradozásai által 
létrehozva. Fő czélja, nemcsak a’ lelki betegek gyógyításában, hanem még azon 
mellékczélból is áll, hogy a’ gyakorló ifjú orvosoknak clinicumnl szolgál, hol e’ 
honunkban még igen kevéssé miveit orvosi ágban szép tapasztalásokat szerezhetnek.

*  Derék költőnk E r d é l y i  János egy népdal-gyűjtemény kiadását tervezi. 
Bizony szükségünk volna rá: a’ poezis úgyis csak a' népnél találtatik még.

*  Az idei Kisfaludy-gyülést koszorús Jósikánk egy tőle felolvasandó legújabb 
regényével fogja megnyitni. Szabadjon tisztelt nagyságtokat azon ónvendetes hírrel 
meglepni, hogy az ünnepelt iró szavát bírván, legközelebbi füzetinkben tőle egy no
vellával kedveskedhetünk. Ezzel aztán kérkedni ,il faut la peine4, mint magyar 
collegánk mondaná.

* Különféle hírek keringnek egyik leglelkesb honfiunknak ,hirlap‘-irói lemon
dásáról. Mit e’ hó elején elvtársaihoz intézett rövid, de határozott értelmű sorai 
olvasásakor keserű érzelmek közt sejtettünk, az most valósulni látszik, ámbár 
valosulását nemcsak magyar journalisticánk érdekében, de egyéb magasabb te
kinteteknél fogva is ,  lehellennek tartani szeretnénk. — Bizony, bizony mondjuk, 
szomorú idők, szomorú farsangi nóta!



MI  H Í R  B U D Á N ?

*  Ha az ember a’ budai városmajor-utczán kiér, az úgynevezett hárshegy ol
dalán jókora kopár helyet vesz észre , melly szokatlan látványról csak akkor van 
bizonyos fogalma, midőn közelebb érve, okát abban találja, hogy az idei irtást az olly 
kellemes fekvésű, árnyékdús hárshegy egyik legszebb részén gyakorolták. Keserű 
érzés foglalja el a’ természet valódi barátját, midőn látja, hogy a’ legszebb bilik- és 
tölgyfák , mellyek árnyéka alatt olly sokszor édes andalgásokba merülve megpihent, 
most irgalmatlan kezek által kivágattak ’s miért? hogy a' budai választópolgároknak 
rözsecsomók (Bürtelholz) jussanak. .  azoknak t. i., kik a1 város virágzása és jóléte 
felöl éber figyelemmel őrködjenek. Milly szörnyű vandalismusa az az időnek, melly 
határt nem ismerve, isten legszebb adományait olly könnyelmüleg megsemmisíti. ^Rö- 
zsecsomó! mennyi regénytelenség fekszik e’ szóban. Nem tudtuk volna, mert hihetet
lennek tartottuk , ha ,Jelenkor4 collegánktól nem halljuk , hogy a’ budai választó pol
gárok régi szokás szerint évenkint és fejenkint a’ város erdejéből mintegy 3 -4 0 0  
rözsecsomót kapnak, a’ mi pedig megmarad , ha m a r a d  (ezt ismét másoktól hallot
tuk), az a’ nyilvános városi intézeteknek j u t t a t i k .  Azonban egy harmadik, 
majdnem hiteles kűtforrásból értettük, hogy a’ választó polgárok ezentúl e’ 
jogokról lemondani ’s járandóságukat a’ nyilvános intézeteknek ’s a’ szegény
ségnek mérsékelt áron átengedni fogják: isten áldja meg őket érte . . . .  hisz 
úgysem fog olly nagy áldozatukba kerülni, miután sorsáldottabb polgáraink közé 
tartozván, egy pár száz rözsecsomócskára a’ szegénység és nyilvános intézetek 
r o v á s á r a  nem szorulnak. — Mondják, hogy Europa minden miveit tartományiban 
az erdöbirtok egyik főága a’ gazdaságnak ’s mint ollyan kezeltetvén, a’ városokban a’ 
tiszviselök mellékfizetéseül ’s szegénység javára használlatik. Mindenütt bizonyos 
rendszer követtetik el a’ kezelésben, mindenütt a’ rendes fáizás van gyakorlatban, min
denütt, hol olly terjedelmes erdőségek vannak, mint minőkkel Buda is bir, rendes er
dészeti személyzetet, szilárd alapra organizált erdöbiróságot szokás felállítani., de 
mindez nálunk még a’ jámbor óhajtások közé tártozik —  ’s a’ mostani rendszer, hogy 
isten bocsássa meg, vajmi nem képes, azok valósulására reményt nyújtani. Az erdö- 
örzök hanyagsága_’s meg valamije (minek okát azonban a’ fölötte csekély fizetésnek 
tulajdoníthatni) majdnem közmondássá vált/s igy elgondolhatni, mikép kezeltetik ezen 
mindenütt fontosnak (csak Budán nem) elismert gazdasági á g .— Másutt a’ szegényebb 
osztályuaknak egy hétben kétszer megengedtetik a’ szárazfaszedés és elhordás —  ná
lunk is kitüzvék illyen napok, csakhogy nálunk egészen más szegények vannak! — 
Nem egyszer láttunk egy óra alatt mintegy száz kéziszánkán —  fát hordán^, köztök 
több lovasszekér is volt. Bizony az ember azt gondalná, hogy pár óra alatt az egész
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J á n o s -  vagy h á r s liegyel el akarják vinni a1 —  s z e g  én ys é g  számára. Aztán, hí 
valami jól rendezeti erdészi személyzet lenne , tán ki lehetne kutatni amúgy barátsá
gosan, váljon honnan fáiznak a’ vendéglők és majorosok, kik a’ városerdő szomszéd
ságában laknak? Ezt szerény figyelmeztetesül az illető hatóságnak.

* Ez alkalommal szabadjon reménylenünk , hogy a’ budai hegyek közti mulató
helyekre, mint például a’ ,szép juhászné4-hoz vezető nyaktörő utak a’ mostani derék 
városi gondnok ügyelése alatt ki fognak javitatni. Hja, urak, csak egyszer ülnének 
önök egy bérkocsiban és hajtatnának amúgy lóvesztében a’ nevezett utakon keresztül, 
fogadni merünk, hogy jámbor óhajtásaink nem maradnának sokáig sikertelenek.

* Zal ában két igen vig tánczmulatság volt, mellynek egyike a’ z a l a e g e r- 
s z e g i  casinoteremben, a’ másik pedig a’szomszéd kaszaházi urasági fogadóban ugyan 
egy estvén — ez utóbbi a' világitó lámpák javára —  január 17-dikén adatott. Mind
kettő csínnal és ízléssel volt rendezve ; de fökép az első fölötte fényes és látogatott 
volt. Tisztelt levelezőnk hosszú névsorát közli a1 legkitűnőbb szépségű hölgyeknek, kik 
e’ tánczvigalmat jelenlétökkel diszesíték; de részt vönek ezeken kívül abban Zala lelkes 
tiszti kara ’s válogatott ifjúi is ,  kiket társalgás és táncz közben fesztelen vidorság ’s 
valódi szerénység jellemzett. Országosan tisztelt D e á k  Ferenczünk is jelen lévén e’ 
mulatságon, u t o l s ó  hagyá el a’ termet. — A’ másik vigalomra, melly a’ városi ta
nács által a’ fenérintett czélra rendeztetett, épen olly díszes mint nagyszámú közönség 
gyülekezett. — Még két tánczvígalomról beszélnek: megjegyzésre méltó azonban, hogy 
a’ jótékony városi tanács ’s a’ zalaegerszegi vendéglő e g y m á s  d a c z á r a  ismét 
ugyan egy napra, t. i. február 1 9 -diliére, tűzték ki e' két tánczmulatságot. —  Thalia 
vándorfiai is meglátogaták Kétszeri igazgatása alatt Zalának ezen központi városát ’s 
közgyűlés alatt a’ ,Tisztujitás‘ — Országgyűlési szállás4— ,Ördög naplója1, czímü szín
darabok előadásával mulattaták a’ mindig szépszámú közönséget.

* Hon ti  derék levelezőnktől következő tudósítást vettük: , Minthogy nálunk még 
nem szokás az újévi kivánatokat jó czélra megváltani: úgy a’többivel megfizettük ké
mény-seprő legényeink abbeli nyomtatott szíves kivánatukat is,melly szerintbiztosítatunk, 
hogy ez újévben éltünkért veszélybe menni nem fognak4 (I. újévi üdvözlet 3-dik 
versszakát). —  Ez ugyan nem nagy újság ’s tán másutt sem : azért újabb után vágy
tunk ’s meghozta a’ jauuariusi első posta a’ legujabbat a’ többi újságokkal — önnek 
, Életképeit, mellyeket örömmel üdvözlötlünk a’ fájdalommal nélkülözött , Athenaeum4 
helyett. Casinónk tagjai közül néhányat! nem k ö n y v e t ,  mellytöl a’ jelen divatkor 
irtózik, hanem ú j s á g o t ,  mellyböl amollyan könnyű módra mégis tapad valami a’ 
főbe, óhajtanának; másoknak azonban tetszők az abban rejlő E l e t ,  másoknak a’ K é
pe k ’s legtöbbnek tetszenének az E l ő k é p e k :  ’s ha ön Hlyeket tudna Jules Dávid
tól kieszközleni, úgy aligha az , Életképek4 nem dicsekedhetnének legtöbb előfizetővel 
széles e' világon. — Múlt angaricalis közgyűlésünk decemberben tartatott, 's mint
hogy megyei úgy political, mint sociális életünk csupa angariakra (többi közt az an
garicalis 2 5 -re ! )  van oszolva; úgy e’ megyéről hébe-korba adandó miníature-élet- 
képeim számára legyen szabad ollykor az angaricalis gyűlések mozgalmai közt is tar
lózni. A’ múltról megemlítendő különösen a’ megyei népnevelési választmány ülése, 
mellyben kihallgatva az illető járásbeli alválasztmányok jelentéseit, a’ lefolyt évre 9 
néptanítót két—két aranynyal megjulalmaz'alni ’s S-at megdicsértetni rendelt. E’fölötte 
fontos ügyü választmánynak fáradhatatlan buzgalmu elnöke : másodalispánunk ’Semberi 
Imre. —  Egy a’ n e m z e t i  s z í n h á z a t  illető indítvány is tétetett közgyűlésünk 
folyama alatt, mellynek czélja lelt volna , abból o r s z á g g y  ü 1 é s i 1 e g kitiltani az 
olasz ,kukurikolókat4 ’s különösen Dobiért, ki egy boszorkányságot nem hitt alföldit 
ködfátyol-képeive^annyira megigézett, hogy kijöttekor a’ színházból felkiáltó : ,nem 
hittem, de ezentúl hiszek boszonkányt !4 Nekünk magára az indítvány u e m z e t i e s  
i r á n y á r a  semmi észrevételünk, csak azt sajnáljuk, hogy alföldi szomszédunk hite 
olly könnyedén megingatlathalik , kinek, ha feledte is , hogy ,comoediá‘-ban volt,
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eszobe juthatott volna az alföldi délibab, mellyel ha egy felföldi víznek tart, aligha 
ebbeli hitén maga az alföldi szomszéd jöizüt nem nevel. — Törvényszékünkön ugyanez 
alkalommal egy ifjú parasztnő fordult elé, lélektanároknak tanulmányul szolgálható, ki 
egy éjjel, minden ok nélkül, oldala mellett szendergő néhány hetes házas ’s ifjú férje
nek fejét baltával ketté hasította. "Vallatása után a’ megyei lióktömlöczbe vitetvén, az 
Ipoly hidján keresztül; kedve jött itt magát nagylelküleg megsemmíteni, de csak amúgy, 
miként a’ czigányról Írva van a’ mesében. T. i. nem a’ magos Ilidről vető le magát, 
hanem a’ hid alá szaladt ’s itt lassan a’ folyamot —  átlábalni kezdő, hol ismét elfo
gatott. —  Jövő balunkról, melly február 12-dikén fog tartatni, más alkalommal“  

* Ide iktatunk egy, az ,Életképek4 ezidei 2-dik füzetében K ö r m ö c z y  urnák 
az őrangyalában megjelent ,árva leány4 czírnü beszélyének d — w  általi bírálatára 
vidékről küldött czáfolatot, mellyel annal készségesebben közlünk, mert annyira tisz
teljük mások motivált véleményeit, hogy azoknak, bár e 11 e n ü n k legyenek is intézve, 
mindenkor szívesen engedendünk helyet lapjainkban Kérjük azonban t. ez. beküldőin
ket, hogy az akármi néven nevezendő visszatorlásokat minél rövidehbre vonni iparkod
janak’s pedig méltányosság tekintetéből azon olvasók iránt, kiknek lapjaink f ő l e g  
szánvák, ’s kiket hosszú és tudóska vitázatok könnyen untathatnának.— ,E’ lapok —  
igy szól a’ czáfolat — ezévi 2-dik füzetében d— w ur az ,Őrangyal4 vallási almana
chot akará szép olvasóival megismertetni; ’s mennyire ez ismertetés oda irányozlatik, 
hogy e’ nemes czélu és e’ honbau sokáig sajnosán nélkülözött zsebkönyv többeknek, 
's főleg azoknak ismeretére jusson, kiknek számára ’s kedvűkért iratolt: erte csak 
szives köszönetünket ’s őszinte hálánkat tartoznánk nyilvánítani; de miután az ismer
tető, feledvén az irói lovagiasság, méltányosság ’s igazság elvének sérthetetlenségét, 
büszke, részrehajló ’s az igazságot elferdítő bírálatával az ügynek ártott inkább 
mint használt; legszentebb kötelességünknek ismerjük ez ügyben felszólalni, leginkább 
azért, mivel félni lehet, nehogy a’ könyv, melly honunkban uj ültetvény lévén, kímé
letlen bántalmak következtében, még mielőtt valódilag élni kezdene, zsenge korában, 
számos jobb keblek fájdalmára kora halálát találja. Az érintett bíráló, miután ismer
tetésében Császár Ferencz derék ,Rozalba4-ját, ’s Márknak ,Esther4 sz. történeti no
velláját röviden érintené, átmegy a’ meleg tollú Körmöczy Imrétől szerzett ,árva 
leány4 bírálatára; de itt már tolla szelíd modora változik,’s csípős és gúnynyal vegyes 
Ieczkézésével egyszerre e’ darabot ’s annak általunk igen tisztelt szerzőjét földre súj
tani minden erejéből igyekszik. „Szerencsétlen apologia — mond ö — melly az ügy 
iránt, mellyet védeni akar, nem igen örvendetes sajnálkozást gerjeszt bennünk; illy 
irányú dolgozatok fölvitele e’ zsebkönyvbe nem nagy mértékben fogja jövendőre a’ 
szilárdabb gondolkozásu (?!) Írókat buzdítani, kik minden erkölcsi, álalánosan jó ’s 
hasznos iránynak buzgón készek pártolására bizonyosan, de kik épen ennél fogva haj
landók lehetnének az olly vállalathoz járulástól, melly egyes castok és felekezetek 
érdekében emel olly tolakodón dicsérgetö szót, visszavonulni ’stb “ — Apologia tehát 
e’ múdarab, és pedig olly szerencsétlen apologia, mellynek iránya szilárdabb gondol
kozásu írókat a’ zsebkönyv pártolására jövendőben nem egy könnyen fogná buzdít
hatni! —  Különös, valójában különös, egy jól készült 's gyönyörködtető beszélyre a’
,szerencsétlen apologia4 nevét mázolni, melly sok értelmes olvasót könnyen azon sze
rencsétlen gondolatra vezethetne, hogy a’ tisztelt bírálónak tán nincs is tiszta fogalma 
az apologia jelentéséről! — Mi átolvasok e’ szép műdarabot, és apológiára benne nem 
találánk, sőt ollyannak tapasztaltuk , minőnek egy vallásosságot ébreszteni akaró el
beszélésnek lennie k e l l; ,szelíd, távol minden érzéki fűszertől, és olly nemes érzeteket 
előlükrözö, mellyek vallás iránti szeretetet, istenben vetett hitet s’ fejedelem iránti 
hű polgáriasságot tanúsítanak.4 Vagy talán csak az fáj a’ bírálónak, hogy az elbeszé
lésben két egyházi férfiú jelenik meg, ’s megjelenik olly alakban, melly irántuk csak 
tiszteletet gerjeszthet? de hiszen ezt maga a’ darab folyama úgy kívánta: mert ha 
valakitől, bizonyára a’ vallás lelkes szolgáitól várhatunk, főleg elhagyatott sorsunkban.
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a ’ religio malasztos forrásából merített vigasztalást; ezektől kétségeinkben jó tanácsot, 
’s szükség idején ügyünkön könyörülő emberbarátot; azután ezen vázlat; , Életkép4, 
mellynek hiv tükrét a’ közönséges életben naponta föltalálhatjuk; — vagy talán az 
nem tetszett a’ felekezetséget megemlitö bírálónak, hogy Fridrik jószivü plébánosra 
a’ kath. hit mellett védő okokat hord fö l? — meghiszem, mert, fájdalom! napjainkban 
sokaknak még az is tör szivükben, ha a ’ katholieismus mellett okokat hallanak felhor- 
d a tn i ! —  de azután arra is kell vala bírálónak figyelni, hogy e’ zsebkönyv főleg a’ 
hoDunkbani katholika gyengéd hölgykoszorunak szenteltetett, ’s mi katholikusok a’ 
vallásosságot csak okokkal reméljük a’ keblekbe föléleszthetni, nem pedig üres és so
vány elbeszélésekkel.

* D eb  r  e cz  e nben jan. 26-kán, a’ ref. főiskolában egy sajátszerü ünnepély tar
taték. Péczely József ur, mint az oktatói kar legidösbike, rövid, egyszerű, de igen 
czélszerii beszédben adá elő az ünnepély okát. Tudniillik néhai királyi tanácsos Tököly 
Szabbás ur,megemlékezvén azon éldeletre, mellyel neki sok évekkel ezelőtt a' főiskola 
éneklő karának hallasa nyújtott, 1 000  p.forintnyi alapítványt tett, olly móddal, hogy a’ 
kamatnak fele a’ tökéhez csatoltassék mindaddig, mig abból egy olly tőke nem kerü- 
lend ki, melly elegendő legyen egy rendes zene- és ének-tanitónak fizetésére ; másik 
fele pedig a’ kamatnak az éneklő kar három legjelesebb egyéneinek adassék egyenlő 
mértékben évenkint jutalmul. A’ beszédet ’s jutalom-kiosztást az alapitónak érdemét 
dicsőítő énekek követték. Berekeszté az ünnepélyt az örök szépségű népdal; Isten 
tartsd meg Ferdinandot. Tisztelet és hála a‘ boldogult alapítónak, ki a’ művészet, ’s 
annak előmozdítása iránti buzgalmát tettleg bizonyította. Emlékezete évenkint meg- 
ujutand a’, mint most , úgy ezentúl is, Szabbás — az alapító neve — napján tartandó 
ünnepély által.

Farsangunk elég vígan foly. Mind a’ két casino, egyik vasárnap, másik kedden, 
bálokat ad. E’ felett váltótörvényszéki elnök Zalay Aloiz ur ő msga szives magyar háza 
minden vasárnap díszes estvélyre van nyitva. Özvegy Komáromy Györgyné ö ligánál 
is megkezdődtek az estvélyek. Tehát van alkalom elég; csak kedv legyen. M. K.

* De nézzük magunkat kissé körül, mi történt két hét óta kedves fövárosinkban, 
melly megemlitésre méltó és vidéki nyájas olvasóinkat is érdekelheti. A’ d o l o g r a  
tehát, mint derék collegánk mondja, ha m u l a t s á g r ó l  van szó.

* A’ budavári m á s o d i k  társasági vigalom január 29-kén  ismét szokott fény
nyel ‘s fesztelen vidorsággal ment véghez. Látogatottabb es élénkebb volt az elsőnél. 
A’ társalgási nyelv — igen kevés kivétellel — n e m z e t i :  isten áldja meg érte ked
ves hölgyeinket, kik lassankint átlátni kezdik, hogy bizony szebb azt a’ gyönyörű 
magyar nyelvet rózsaajkaikon kisusogni, mint a" németet vagy francziát töredezve 
beszélni ’s ez által inkább sajnálkozásra mint mulatságra okot adni. Az igen kellemes 
vigalmat, mintegy reggeli hatodfél órakor, a’ ,fóti dal1 eléneklése rekeszté be. A’ har
madik társasági bál február 15-dikére határoztatott.

*  Nem kisebb élénkség és díszes elrendezés jellemzé a’ február 3-dikán a’ budai 
polgári lövészteremben tartott társasági vigalmat. A ’ számosán összegyűlt vendégek 
con nmore mulaták magokat az ízletesen kicsinosított térés termekben. Itt is magyar 
társalgás — ámbár kissé több kivétellel— és magyar dalok füszerezék a’ vigalmat; 
szóval, a’ derék részvényesek mindent elkövetének, hogy vendégeiket kedvesen mu
lattassák.

*  A’ tabáni ,hétválasztók‘-nál is igen csinos és látogatott mulatságok voltak.
*  Apropos, édes ismeretlen uram, ki a’minapában olly tréfás czikket közölt lapunk

ban az ,Englaender‘-nél minden szombaton tartatni szokott estvigalmakról — ugyan 
majd megjáratta velünk az ebek harmjnezadját. Azt mondja ugyan kegyed, hogy az 
egész csak p a r ó d i a  volt ’s minden o k o s  embertől másnak nem is tekinthető; de 
patvar vigye az illyen parodizálást, mellyet igen sok okos ember egyátalában nem 
akart annak t ar t ani . . .  ha kegyed meg nem férhet bőrében , kímélje meg legalább a
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miénket, mert bizony csepp kedvünk sincs a’ kegyed íiczkándozásai miatt a’ nagy dob 
sorsára jutni. Becsületünkre mondjuk, hogy ha még egyszer eszébe fog jutni, olly 
tisztes társaságról, mint a’ minő a’ nevezett helyen szombatonkint összegyűlni szokott 
’s miről kegyed malitiosus tudósítása u t á n  magunk is in persona megyözödtünk, olly 
hallatlan dolgokat, csupán azért, hogy olvasóinkat (köszönjük szépen, mások rovására) 
megkaczagtassuk — bizony isten eláruljuk és átadjuk kegyedet a’ megsértett társa
ság boszújának. Már akár lovagias ez aztán, akár nem : azt csak senki emberfia nem 
kívánhatja, hogyha a’ k e g y e d  háta viszket, mi tartsuk ide a’ magunkét. Ez egy
szer még nagylelküek akarunk lenni és —  h a l l g a t n i ;  de ha a’ rósz lélek tovább 
is bántaná kegyedet, oka nem leszünk, ha kegyedet jól —  , m e g p a k r ó c z  ó z z á k . 4 
— Hogy pedig kegyednek ezen tabáni műszóról és műtétéiről kis fogalma legyen, el
mondjuk kegyed épülésére röviden, milly irigylésre méltó helyezése szokott annak 
lenni, kivel ezen műtétéit megpróbáltatják mihez, köztünk mondva, sokszor a’ tize
diknek sincs mindég igazi kedve. A’ ,pakróczosás‘-ra  kiszemelt egyént tehát meglesik 
valamelly közben,’s becsületes ember módjára h á t u l r ó l  nekiesvén, p a k r ó c z o t  
vetnek fejére ’s csudálatos sebességgel bele göngyölgetik egész testét, con amore 
aztán földre rántják 's mint télen a’ fogast, eldöngetik, a’ meddig csak lehet. Elvégez
vén munkájokat, valamelly csapszékbe távoznak ’s mig a’ szegény megpáholt egyén a’ 
pakróczból kibontakozik, addig nyugalomban iszszák meg a’ bőrére kialkudt borra
valót. —  Remélem, hogy ez a’ rövid, de hű vázlat kegyed tréfálkodó viszketegségét 
kissé megkorlátozni fogja, a’ mi ugyanis ép tagjaira nézve igen-igen óhajtható volna.

* Februar 5-dikén a’ pesti ,Kör‘ igen érdekes tánczmulatságot adott a’ kisebb 
redoutteremben, melly fényre, díszes elrendezésre ’s, a’ mi legfőbb, t i s z t a m a g y a r  
s z e l l e m é r e  nézve (istenem, hogy ezt még föérdemül kell említeni Magyarhon fő
városában !) aligha ezidei legjelesebb vigalmakhoz nem tartozott. Bohus Jánosné ő 
nagysága, a’ minden jónak és nemzetinek hő pártolónöje , kegyeskedék a’ házi asz- 
szony tisztét elvállalni. A’ többi tánczok közt (nyugóra előtt csak egyetlen egy ke
ringő tánczoltatolt) legnagyobb gyönyört nyújtott a’ V. L. által eljárt csárdás, mely- 
lyet csak látni kell, de leírni nem lehet. A’ teremnek élő virágokkali díszítését Mu- 
szely Károly hazánkfia vállalá magára 's nem kissé emelé ez által a’ vigalom fényét és 
pompáját. Nyugóra alatt színházunk derék kardalnokai nemzeti dalok eléneklésével 
mulattaták a’ nagyszámú, válogatott közönséget, melly csak hajnalhasadtakor hagyá el 
fölötte elégülten a’ termeket.

A’ casinobálok másodika szokás szerint igen fényes 's az elsőnél jóval kereset
tebb vala. Keringő, franczia és füzértáncz reggelig váltá föl egymást; volt egy mazur 
's néhány pár által rögtönzött c s á r d á s  is. Ugyan miért van az, hogy a ’ kedves és 
annyira honosult körtáncz e’ vigalmakból kizáraték?

* A’ B u d á n  építendő dolgozóház javára jövő szombaton fényes bál fog tar
tatni a’ vízivárosi ,fáczáns-nál. Egyébiránt e’ termeket az idén sokkal többen látogat
ják ,  mint a’ vári országházi-redoutokot; de derült és fesztelen mulatságra nyájas és 
ízletes külsejök is igen ajánlja azokat.

* A’ fiatal szerbek is tánczmulatságot rendeznek február 14d. a’ ,tigrisí-terem- 
ben. Meghívó jegyeiken a’ tánczrend szerb és — magyar nyelven volt olvasható. Ez 
igen dicséretes ’s például szolgálhatna némelly bálozótársaságnak, melly még most sem 
tartja érdemesnek a’magyar nyelvet, ha másnak nem is, legalább t o l m á c s u l  használni.

* Mivel épen a’ magyartalanságnál vagyunk, el nem hallgatjuk gyönyörűséges 
tényét egy itteni nagykereskedőnek, ki a’ ,Pesti H írlapiba iktatott hirdetményéért 
járó díjt kifizetni nem akarja, hacsak idegen nyelven irt nyugtatványt nem adnak róla; 
a’ mit a’ magyar hírlap kiadója, nem tehete. Ez a’ száraz tény : méltózlassék eh
hez commcntárt Írni, kinek higgadtabb véralkata van, mint nekünk, ’s a1 ki még nem 
tudja, hogy ezen nemzetünk ellen annyira felbőszült emberke jövedelmei legnagyobb
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részét m a g y a r  termesztményekkeli üzérkedésének liöszönheti. Uramistenem, heh 
sok emberre süt a’ te szép napvilágod.

* De csakhamar egy örvendetes ellentétet! Február 2-dikán Budaváron a' dél
utáni isteni szolgálat legelőször m a g y a r  nyelven tartatott.

* A’ király-utczában a’ havat rakásokra gyűjtötték ’s az utcza közepén h a g y 
t á k :  ennek az a’ következménye lön, hogy több kocsi, neki rugtatván, vagy ki nem 
kerülhetvén a’ hótömeget, felfordult. Illy körülmények közt, úgy hiszszük, jobb volna, 
ha a’ havat a’ maga eredeti valóságában az utcza széltiben nyugodni hagynák — e l 
o l v a d á s i g .

* A’ váczi-utczában egy arszlánkocsis —  azaz: a'  kocsis a r s z l á n  volt —  
egy szegény asszonyt majdnem agyontipratott. Bizony urfiaink nagyon h a l a d n a k  — 
a’ kocsizásban. Achilles kocsisát nem is lehet hozzájok hasonlítani: ’s aztán a’ ki lova
golni látja őket; az ember szive majd megreped örömében. Isten tartsa meg őket! Hn 
egyszer csőd alá jutnának ’s valami csuda által semmit sem tudnának megmenteni —  
akár minden órában kocsisok vagy lovászok lehelnek, úgy kitanulták ezt a'mesterséget. 
Azonban szegény papácskáik és nagypapácskáik miből fognának elélni, kik egész 
életökben mást nem tanultak, mint — a’ k o c s i b a n  ü l n i ? !

* Szinte a’ váczi-utcza közelében, úgy tetszik, a' kishid-utczában, egy papir- 
kereskedö, testvére által boltjában pisztolylyal mcgtámadtatott: a’ dühöngő reásütc a’ 
fegyvert, a’ golyó azonban, szerencsére, nem talált, hanem a’ falba fúródott. A’ ke
reskedő legényei azonnal megragadák a’ tettest ’s az illető hatóságnak átadák. Mond
ják, hogy e’ tettre pénzügyi súrlódások miatt vetemedett.

* A’ jég ős Dunánkon február 7-dikén, ezidei leghidegebb napunkon, megall- 
ván, testvérvárosaink közt természetes hidat alkotott. Előtte való napon reggel már 
nagynehezen történt a’közlekedés, úgy hogy öt forinton alól tudni sem akartak valamit 
derék révészeink az átszállításról. Nem tudjuk, kinek jutott az az okos gondolat eszébe, 
hogy a’ két ujhidoszlopok közti jeget (mindkét partról tiszta viz leven) meg kell törni, mi 
azonnal foganatba vétetvén, ügygyei bajjal ugyan, de az nap délután már annyi rést 
nyertek, hogy a’ közlekedés ezen szakadatlanul folyhatott. E’ résen igen sokan még 
később is , midőn a’ jégutnak először a’ bátrabbak ’s azután a ’ kevésbé merészek is 
neki iramiának, áteveztetek magokat. — Első napokban még jégvámosokat nem lát
tunk — hála a’ szegény emberek barátinak ^  nem tudjuk u gyan , hogyan lesz ez 
később . . de eddig ezen jótéteményt is igen szépen megköszönjük adózó embertársaink 
nevében.

* A’ jégverés ellen kölcsönösen biztositó m a g y a r  egyesület kormánya külö
nös örömmel értesíti édes hazánk közönségét, hogy a’ külföldrei kiszivárgás'egyik 
ágának megszüntetésére irányzott biztosítási vállalatát, munkálótfása befolyt e l s ő  
évében a’ legörvendetesb süker koszoruzá. — Azon kellemes helyezetbe jőve ugyanis 
az egyesület: hogy ámbár a’ vállalat kezdetéveli első felszerelés, melly immár jó időre 
fedezve lévén, a’ következő éveknek is javára válik, igen nevezetes költségbe került; 
mégis a’ bejött biztosítási dijakból, minden jégverési kár, s z á m  s z e r i n t  2 6 ,  melly 
a’ biztosított tagokat érte, legkisebb súrlódás avagy uszálkodás közbe jötte nélkül, az 
illető feleknek tökéletes elégedésökre, teljes mértékben kipótoltatott, 's valósággal ki 
i s  f i z e t t e t e t t ;  sőt minden jégverési kárnak teljes kipótolásán , 's az első felsze
relési költségek fedezésén felül, m é g  1 2 2  3 f r .  2 9 k r .  p. pénzben mint állandó 
tőke m e g t a k a r i t a t h a t o t t ,  's az alapszabályok 1 1-dik §-sa értelmében kamatra 
adatik, kamatjaival a’ jövő évek pénzerejét növelendő. —  Mi annyival örvendetesebb 
eredmény, mivel — a’ mint tudva van — az egyesület magát tavai csak késő tavasz- 
szál alapithatá; ’s igy nemcsak sokaknak, kik különben a’ h o n i  egyesületnek, pénz
kiszivárogtató külföldiek előtt, elsőbbséget adni hajlandók leheltek , tudomásukra 
csak későn ju to t t ;  de sőt a’ külföldi hasonló intézetek nyílt ellenségeskedése mellett,
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nevezetes félreértések sem hiányzottak. — Ezúttal az egyesület mindazon hazafiak
nak, kik hozzájárulásukkal az intézetet megörvendeztetek; szives köszönetét nyil
vánítani, ’s őket hazafiui bizodalommal megkérni, hogy e’minden nyerészkedéstől ment 
k ö z h a s z n ú  vállalatot biztosításaik beküldésével ez évben is gyámolitani szíves
kedjenek.

* ,Pesther Tageblatt* igen épületes történetecskét közöl egy divatárusnő im- 
pertinentiájáról, melly annyira ment, hogy kéturhölgyet. boltjából (a’ ,Tageblatt4 igen 
helyesen ,bódé‘-nak nevezi) kícomplimentirozott azon utasítással: szíveskedjenek má
sutt, hol a’ k ö z é p r e n d ü e k  számára dolgoznak, divatárukat vásárolni, miután ö, 
t. i. a’ kalapszatócsnö, csak a’ haut-volée-nak szokott czikkjeivel szolgálni ’stb. ’stb. 
— Több helyről értesitetvén már ezen asszonyszemély nevetséges pökhendiségéröl, 
cseppet sem csudalkoztunk az említett urhölgyeken történt illetlenségen : de igenis 
csudálkoztunk egyik igen derék és loyalis gondolkozásu collegánkon, ki a’ divatárusnő 
pártját fogva igen tiszteletlenül csipdesi a’ megbántott (ha a’ szátócsnö képes őket 
megbántani) urhölgyeket,  ’s holmi ,sá  t o r o s  ü n n e p ‘et emlegetve, úgy látszik, 
azokat ollyanoknak nézi, kikkel gorombául bánni az egész világnak privilégiuma van. 
E j ,  e j ,  collegauram, kegyedtől ezt nem vártuk \o ln a ,  mit vétettek kegyednek 
a’ s á t o r o s - ü n n e p e s e k ,  hogy a’ rajtok történt (ha csakugyan rajtok történt) 
illetlenséget ’s durvaságot még megtapsolni kegyeskedik —  avagy ez is a’ mi- 
veltség , lovagiság és felvilágosodás szellemhirnökösködéséhez tartozik? Bizony, 
bizony mondom, kedves collega ur, rósz bőrök vagyunk mi értelmiség emberei. .  ugyan 
megjárná az, ki bennünket másnak tekintene, mint közönséges emberfiáknak, kik szép 
szavakkal ’s dicső elvekkel akármennyivel szolgálhatunk — a’ papiroson.

Ismerünk mi még egy ollyan divatárusnőfajta kereskedőt a’ váczi-utczában, ki 
ugyan szinkülönbség nélkül adogatja zsidónak, kereszténynek, szegénynek, boldognak 
portékáit, de ha akadnak vevők, kik áruján kissé alkudozni mernek, ezt orruk előtt 
rántja el ’s őket többé szóra sem méltatja. Ez ugyan igen biztató a’ vevőkre nézve: 
egyszer azonban kereskedő uram oliyanra akadhat, ki a’ szerepeket ,fölcseréli‘ . . . .  
tudja isten, illyenkor aztán inkább az a d ó ,  mint a’ v e v ő  bőrében szeretnénk lenni.

* A’ legújabban megjelent érdekes literariai újdonságok közé C z á s z á r  ur 
,Olaszhoni u tazás in  kívül, melly jeles miinek ismertetését mai füzetünkben adjuk, még 
föligyelmel érdemel a’ , nógrádi evang. esperességi könyvtári és munkáló társasági 
ünnepély4 czimü munka, melly korszerű dúzs tartalma által még inkább ébreszti és 
szilárdítja az ezen derék testület iránti részvétet és méltánylatot, mellyet magának 
fáradhatlan buzgalma elnökének n. K u b i n y i  Ágoston urnák lelkes vezérlete alatt a’ 
haza közszine előtt kivíni szerencsés volt. Minden hazafinak és literaturakedvelönek 
ajánljuk e ’ könyvecskét, melly Geibel könyvárus urnái 30 pkrajczáron megszerezhető.

*  Múlt szombaton reggel a’ hirtelen beállott langy idő miatt a’jégen átjárni többé 
nem lehetett ’s a’ közlekedés ismét csónakokra szorult az épülendő ujhid közelében.

<f Ugyan szeretnénk tudni, mi annak az oka, hogy a’ b u d a i  átjáráshoz levezető 
ut lehetőségig t i s z t á n  tartalik, a’ p e s t i n é l  pedig az ember majd elsüllyed a’ 
sárban? Talán ez is azért van, mert az idén t ö b b  r e n d  van, mint tavai? No, ha 
ez is r e n d ,  akkor csakugyan szeretnénk egyszer r e n d e t l e n s é g e t  látni.

* K o s s u t h  csakugyan lemondott a’ ,Pesti Hírlap4 szerkesztéséről. A’ kiadó
tulajdonos ezzel a’ jelenleg Pozsonyban követeskedö S z a l a y  Lászlót bízta meg. Az 
uj szerkesztő dicső nevet vívott ki magának a’ literatúrai ’s political pályán., de hol 
van az a’szerkesztő széles Magyarhonban, ki Kossuthot kipótolja? Minő nyilvános orgá
numot fog 0 ezentúl választani, még nem bizonyos: halljuk azonban, hogy a’,Jelenkor4 
szerkesztője nem idegen az alkutól. Adja isten, hogy minélelőbb megtörténjék.

* Úgy hisszük, nem szólunk a’ kegyes olvasó előtt ismeretlen ügyről, midőn 
derék hazánkfia K l i e g l  találmányait, a' helüqgztó- és szedögépeket említjük Intéze
tünk sokkal fiatalabb, hogysem e' tárgyról cddigelé szólhattunk volna ; de most öröm
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mel élünk az alkalommal pár szóval érinteni az t,  mivel legújabban ismét szőnyegre 
került a’ hírlapokban, a’ , Honderű4 felszólamlásának következtében. — A’ h o n 
derű4 véleménye e’ kérdéses ügyben nem volt helyeslő, miért is több oldalról 
rovatott meg, részint állításainak nyugodtabb bonczolgatásával, mikép ez a’ , Világ4— 
ban történt, részint kevesebb korholással, mint ezt a’ ,Nemzeti újság4 tévé, részint 
keserű czáfolattal, minő a’ ,Hirnök4-ben vala olvasható. Azóta a1 ,Honderű4 egyik 
állítmányát: miszerint az egész találmányt ,éretlen4 eszmének nevezte, felvilágositólag 
úgy magyarázta , hogy ö az ,éretlen4 melléknevezetet nem magára a’ találmány 
ügyére, hanem az annak pártolására még meg nem érett szalmalángu hazaíiságunkra 
é r te t te ,  —  ’s ez ellen átalánosan véve nem lehet kifogásunk; mert mindennapi szo
morú tapasztalás, hogy nálunk a' jeles elmék , kivált ha szokatlan tárgyat penditnek 
meg, vajmi bajosan tudnak elismerésre ’s pártolásra szert tenni. Voltak azonban ez 
ügynek lelkes szószólói, ’s ezek közt ollyak is, kik buzgó készséggel áldoztak a’ 
nagyszerű eszme valósítására. Lelkesen és buzditólag írtak ez ügy mellett Kunoss, 
Ney, Pulszky, később Kossuth, Vachott Imre; ezen nyilatkozatok közlönyei pedig vol
tak: Hírnök, Sürgöny, Athenaeum, Közlemények, Világ, Pesti Hírlap; keletkezett, a’ 
vállalat gyámolitására a’ Kliegl-könyv, mellyel sok jeles iró elmeszüleménye díszített. 
Pártolták azt nagy tekintélyek, minők gr. Dessewffy Aurel, gr. Batthiányi Lajos és 
számos mások; részvét mutatkozott megyékben, testületeknél, az ifjúság közt; csak 
az volt a’ föbaj, hogy soha olly összeg nem gyűlt össze , melly az ügyön tetemesen 
lendithete, melly a’ lángeszű feltalálót a’ gépek gyors és sükeres létesítésére segíthette 
volna, miért is a’ munka csak lassan, szakadozva, halasztgatva fejlődhetett. Kliegl mu
togató mintáit az lS 4 0 k i  országgyűlés alatt Posonyban, leliozá azokat később Pestre is, 
’s munkához fogván, most azon ponton áll, hogy a’csudálatos szerkezetű osztógéppel Po
sonyban nyilvános kísérletet adni szándékozik. E’közben,épen, mivel honfinak, idegennek 
egyiránt mutatta mintáit, kiszivárgott az eszme hazánkból,’s találkoztak mechanicusok, 
kik az eszmét felfogván, mivel több pénzök volt, készítenek illyenféle gépeket Angol- 
’s Frankhonban, de mellyeka’leirások szerint sokkal de sokkal tökéletlenebbek, hogy- 
sem Kliegl nagyszerű ’s valóban bámulatos eszméjét elérhetnék. Találkoztak nálunk 
többféle ellenségei a’ találmánynak, még azok közt is, kik eleinte pártolók. De az ügy 
él, a’ találmány létesül. Hazánk a’ találmányok mezején egy dicsőséggel gazdagabb, ’s 
a’ példátlan kitürésü ’s önfeláJdozásu férfiú végre teljesítve látandja óhajtásainak leg- 
szentebbikét, hogy müvét a’hazában létesítse. Igen, kajánság, roszakarat, szükkeblüség 
végre megszégyenüleud, ’s a’ kétkedők nagy serege fényes bizonyítványát látandja a’ 
gyönyörű sükernek. Addig is tehát, mig ez ügyhöz bővebben szólhatnánk, kinyilatkoz
tatjuk: hogy Kliegl találmányát benső meggyőződésünk szerint, ‘s hazafiui legszentebb 
buzgalmunkkal pártoljuk, méltányoljuk és ajánljuk,’s annak mind szellemi mind anyagi 
lehető legsükeresb gyámolitására minden lelkes honfit és honleányt ezennel tisztelettel 
megkérni bátorkodunk.
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MI HÍ R B U D Á N ?

* A farsang zajongó, bohócz örömei elnémultak: a’ böjt beköszöntött negy
vennapi gyászával, ajtatos elmélkedéseivel 's —  bosszú árjegyzékivei . . valóban, ba 
mar olly sok szépet és nem szépet, épületest és épületlent nem Írtak és szónokoltak 
volua a' rövid dinomdánom hosszú utóízéről —  mi egyébiránt szintúgy a' divathoz 
tartozik, mint a' kivágott ruhák ’s a’ párviadalok — csöpüvel . . magunknak is k ed- 
vünk lenne, bűnös fejünkre hamut szórni ’s a’ templom pitvarában megállva, mellünkre 
vervén, töredelmes szívvel elmondani a’ , memento mori‘- t ,  ’s mig sohajink, mint 
rekedt taraczkdurranások, ég felé hatnak, szemeinkkel a’ legszebb hölgy halványrózsa- 
arczáról az átéjjelezett tánczok számát lelesni. —  Az idő is gyászt öltölt farsang 
bucsuestéjén, sürü könyűket hullatván a’ nyitott sírba szállaudó halvány ifjúért . . 
’s az éjszaki szél, mind a’ huszonnégy hangnemben üvölté halotti dalát — ’s fel - 
száritá az utczai sarat. —  A’ minő büszke örömmel, ’s szeretetreméltó el bizottsággá I 
jőve közínkbe a' t é l  ’s j o g a i 's méltósága érzetében foglalá el uralkodó szék é t’s 
összesíte mindent és mindenhol — a’ pompásan csillogó termeknél kezdve le az 
egyetlen lámpától szegényül világított fonószobáig — 's bizalmas és sürge életre és 
vídorságra szólítván fel mindenkit., találkozni 's közelítni hagyá egyiket a’ másikhoz, 
kinek fogékony, meleg szív dobog keblében . . . olly zajtalan lép most le fényes 
pályájáról . . . még pár nap "s felejtye és gyászolatlan marad. Nagyságának utolsó 
maradványa a’ hó  a’ hegyekről és háztetőkről lassankint olvadni és tűnni kezd . . 
rövid perczekig fogjuk még szemeiuket a’ tiszta és csillogó leplen gyönyörködtetni, 
melly olly kedvesen simul a' szunnyadó anyaföldhöz, s tiszta napfénykor olly rendes
cseppekben csurog le az eszterha nélküli háztetőkről esernyőtől nem oltalmazott 
kalapunk- és öltönyünkre —  Rövid perczek még, igenis, 's a’ természet f e 11 á ni adá s i  
ü n n e p é t  ülendi; az ibolyák csudakedves illatja fűszerezendi a" léget, a hóvirágok 
fölemelendik csillogó fejecskéjöket 's megpendítik halk hangon az örökszép Ihemát, 
mellyel végetlen változatokban kísérteni fognak: a’ csermely moraja, a’ viráglombok 
susogása , a’ madarak trillái, a’ méhek és bogárkák dongása — s melly közé mindig 
újabb és újabb hangok vegyülnek, mig végre a’ leghatalmasabb accordokban a’ ter
mészet, Allelujá'-vá egyesülnek, mellynek kiömlésével újra születve érezvén magunkat, 
mindent felejtendünk, mi egy egész hosszú, mostoha év alatt szívünket nyomta és 
kinoz'a . . szabadon és könnyebbülve liheg a’ kebel ’s valamint szemeinkben, úgy lel
kűnkben is ragyogni fog az örökillatu — t a v a s z i  é g !

* D u n a f ö l d v á r  vidékéről múlt napokban igen kedves hölgykezektől vevőnk 
egy levélkét, telvét nem érdemlett dicséretekkel vállalatunk iránt, de egyszersmind 
pár őszinte szót is intézvén hozzánk, mellyet, midőn a’ bájos levelezöné engedelmévcl
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kivonatban közölnénk, szabadjon abhoz néhány rövid észrevételkét csatolnunk. —  
, Az , Életképek4 könnyen érthető, mulatva oktató, s z e m é l y e s k e d é s t ő l  m e n t  
(itt kénytelenek valánk kissé elpirulni) irásmodoruk által azok előtt, kiknek szentelve 
vannak, bizonyosan kivivandják magoknak a’ közkedvességet: óhajtanánk azonban, 
hogy a’ többször előforduló idegen szavak kikiiszöböltetnének, mivel azok magyará
zatához mindig tolmácsra szorulunk; valamint azt is, hogy kegyed legalább m i n d e n  
h é t e n  e g y s z e r  szólana hozzánk, mert vajmi hosszú idő, két hétig várakozni egy- 
egy füzetkére. Azt gondolja tán kegyed, hogy ezt a’ d i v a t k é p e k  vegett mondom? 
korántsem : mert ámbár a’ tizenhetedik tavaszi rózsát szakitandom le nem sokára 
kertünkben, mégis negyedévig is nélkülözhetném az illyen minden belbecs nélküli 
csecséket ’s e’ helyett szívesebben bírnám jeles honijaink, pé ldául: D e á k ,  E ö t v ö s ,  
B e z e r é d y ,  V ö r ö s m a r t y  ’stb. arczképeit. L ehe t, hogy a’ h e t e n k é n t i  meg
jelenés ’s az a r c z k é p e k  a’ mostaninál sokkal több költségbe kerülnek . . de ha 
mások megtűrtük a’ ,Honderű4 fölemelt á rá t ,  nem látom á l ta l , miért ne adózhatnánk 
mi is többet az ,Életképek4 gyakoribb szemléllietésére. A’ divatképekröl akaratlanul 
került egy gondolatom papírra: jó atyám nem régiben Pesten lévén, örömmel értesite, 
mikép hölgy társaim a’ nemzeti színházban nagyanyáink dicső szokása szerént m a g y a  r 
f e j  k ö t ö k e t  viselnek ’s ill yennel engem is megajándékozott: mint gyermek a’ bab
nak, úgy örülék e’ csinos fejkötönek, meggyőződvén, rnikép már nemcsak a'férfiaknak, 
hanem nememnek is szabad leüljelek által is megmutatni, hogy m a g y a r ;  minthogy 
azonban a’ fejkötöviselés engemet még nem i l le t , a’ csinos ajándékot barátnőim "s 
ismerőseimnél köröztetem,’s mindenkit biztatok annak bordására. Felszólításom nem is 
volt sükertelen, eddig már húsznál több követőre találtam. Beh szép volna, ba kegyed 
egyik divatképül illy fejkötöt mutatna be olvasónéinak, hány készítetne magának illyent 
’s lepné meg azzal férjét — ’s mi Ily szivvidí tó látvány volna, magyar menyecskét 
magyar fejdíszszel szemlélhetni valahára házi körében; ’stb.4 A’ kedves leveliróné 
azon reánk nézve olly igen hízelgő kivánatára nézve, melly füzeteink gyakoribb 
megjelentetését il leti, sajnálkozva kell érintenünk, mikép az ,Életképek4 nem tartoz
ván a’ b i z o n y o s  i d ő n  é s  n a p o n  megjelenni szokott f o l y ó i r a t o k  sorába; 
azok r e n d e s  divatlappá átváltoztatása ’s hetenkénti kiadása legfelsőbb engedetem 
nélkül nem eszközölhető : a ’ postai utón e g y  h ó n a p b a n  k é t s z e r i  elküldetés csak 
azon alázatos fölterjesztésünkre, hogy a’ könyvárusi u t , mellyen eddig a’ ,Magyar 
Életképek’-e t  csupán honunk nevezetesb helyeire lehetett elküldeni; ezek nagyobb 
terjedését gátolja, úgy, hogy a’ hazánk távolabb részeiben lakó vagy könyvkereskedé
sekkel nem bíró városok és helységek közönsége ezen olvasmánytól vagy egészen 
eltiltva v o l t , vagy igen későn és költséges utón juthatott hozzá — engedtetvén meg. 
A’ mi pedig kegyednek, szép kisasszonykám, a’ divatképek helyett adandó érdekesb 
mellékletek iránti tanácsát il leti,  szavunkat adjuk, hogy valamint eddig, úgy ezentúl 
is iparkodni fosunk —  ’s pedig semmi költséget nem kiméivé — maradandóbb becsű 
műmellékletek által azon kedvetlen benyomást paralizálni, mellyet a’ kor eme frivol 
‘s kénytelen hódolatot követelő ,csecséi4 s pillangós ürességei minden jobbérzésü es 
nem mindennapi lelkekben ébresztenek : ez által csupán nagy tartozásunkat róván le, 
azon meg nem érdemlett pártfogásért, mellyel lapjaink eddig és folyvást szerencséltetnek.

*  Hogy pedig ezen pártfogásról tett említés nem üres kérkedés, mellyel néhány 
újságíró elöállani szokott épen akkor,  midőn leginkább érezi a ’ pártfogás hiányát, 
bizonyítja azon kellemes kellemetlen helyzetünk, minél fogva az ,Életképek4 3d. és 
4d. füzetei, mellyekből az első kettőnél kevesebb példányokat nyomatánk, m i n d  
e 1 f o g y t a k , ú g y , hogy február 15-dike után érkező t. ez. előfizetőinknek e' k é t 
f ü z e t t e l ,  vagyis leljesszámu példányokkal t ö b b é  n e m s z o l g á l h a t u n k :  
kivévén, ha azok száma annyira szaporodnék, hogy tetemes áldozat nélkül a’ másod
szori nyomtatás költségei födöztelnének Azonban a’ lehetőségig akarván arról gon
doskodni, nehogy lapjaink szives pártolói rövidséget szenvedjenek, készek vagyunk
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a ’ lY-d. füzethez mellékelt ,Mátyásemlék'-tervrajzának folytonos küldetése mellett, 
azon esetben, ha a’ másodszori kiadás eszközölhető nem volna, az említett füzetek 
hiányát a’ másodfélévi X1U. és XXIV-dikkel utánpótolni, vagy ezek el nem fogadása 
esetében az előfizetési dijt visszaszolgáltatni: nyitva lévén egyébiránt a’ j ö v ő  h a t  
f ü z e t r e i  előfizetés postán n é g y ,  Budapesten pedig h á r o m  pengő forinttal.

*  Z a l a e g e r s z e g  febr. 10-d . Múlt hétfőn Horvátné asszonyság leány-nevelő
intézetében csinos látvány nyílt előttünk. Az intézet műkedvelő nevendékei Kisfaludy- 
nak „Három egyszerre“  czimii vigjátékát adák igen szép számú vendégek elölt. 
Meglepő volt látni e' szende gyermekeket,  milly helyesen fogák föl szerepeiket, 
’s korukhoz képest, mondhatni, elég ügyességgel játszották. Közohajtást nyilvánítok, 
ha azt mondom : bár belépti díjért ’s a’ nagy közönség előtt lépnének föl valamelly 
jótékony czélra e’ szép tehetségű leánykák; igy legalább fáradalmaikért azon nemes 
jutalomban is részesülnének, miszerint az emberiség és jótékonyság oltárára már 
kisded korukban elég szerencsések voltak áldozhatni. Nem lenne e’ szép, ha a’ leendő (?) 
kisdedóvó - intézet alapításához épen akkor járulnának a’ k i s d e d e k ,  mikor a’ 
n a g y o k  azt elhanyagolni l á t s z a t n a k ? . . .  Egyébiránt ezen előadásért méltányló 
elismerést érdemelnek mindaz intézeti tisztelt kormányzónő, mind S. T zongoratanitó, 
ki a' díszítményeket elég csinosan maga festeni szíveskedett. — Vándor színészeink 
is vannak, köztök Poltayné figyelemre méltó, a’ többi is megjárja , de csak amúgy 
more patrio. — Tánczvigalmaink a’ városban és a’ vidéken számosak és helyesek 
voltak, ’s ezekben a’ legörvendetesebb az ,  hogy társalgási nyelvünk csaknem egyedül 
a ’ magyar volt. Cs.

* H o n t b ó l  febr. 16-d., folyó hó 12-kén első és utolsó farsangi bálunkat 
a’ casinói társaság a d á , miért köszönetét érdemel, ’s kétszereset érdemelne, ha a’ 
szépen bejött tiszta jövedelmet valami jótékony czélra , például a’ miskolczi, vagy 
fehérvári égetteknek, felajánlotta volna. Mi hontiak lábagitatió nélkül különben sem 
vagyunk igen adakozók a’ hazai közintézkedések előmozdításában , 's e’ részben 
nevünk aligha elöl nem áll — hátulról. Egyébiránt a’ tánczvigalom csinos volt és 
nemzeties, ’s habár a' tánczrenden jelentett ,Fóti dal4—t nem is: de hallottuk helyette 
a'  — csárdást. A’ házi asszony lisztjét megyei első alispánnénk vivé szokott nyájas
ságával, ’s igy a’ kedves házi nő körében otthonosan érezők magunkat, menten 
minden fesztöl, ‘s ez estély azon kivánatot gerjeszté sokakban: vajha kinek sikerülne 
néhányszor az éven át megyénk mindkét nembeliéit jótékony czélokra öszponlositani, 
’s ha találkoznék köztünk illyes arszlán, az valóban a’ socialis érdekek tekintetéből 
hálánkat nem kis mértékben megérdemlené. Avis aux lions champétres! — x.

* Ez alkalommal figyelmeztetjük t. ez. vidéki levelezőinket, hogy becses tudó
sításaikat csak úgy fogadhatjuk el, ha azok c s u p á n  lapjaink számára küldetnek be, 
’s ez okból már több küldeményeket nélkülözni valánk kénytelenek. Nem szeretnök 
szemünkre Iobbantatni, hogy e’ tekintetben collegáink asztalhulladékaiból tengődünk.

* A’ farsang derekát B u d á n  két igen érdekes tánczmulatság fejezé he. Az 
egyik a’ február 15-d. adott harmadik társasági bál, melly az első kettőnél kevésbé 
látogatott,  de annál fesztelenebb ’s háziabb elemű volt: a’ másik ugyanazon hó 19-d. 
a’ hadi főparancsnok báró Lederer ö excja által adott fényes estvély, melly a' buda
pesti salonvilág főbb diszét szép koszorúba fűzé. A’ táncz esti 9 órától reggeli öt 
óráig lankadatlan kedvvel folyt.

* A’ febr. 2 0 - kán, azaz hushagyókedden a* kisebb redoute-teremben tartatott 
zeneegylet-társasági bál fényesen ment véghez. A’ társaság meglehetősen számos és 
válogatott vala. A’ bálban a’ legderültebb kedv uralkodott, ’s majd 5 óráig lánczoltak. 
Méltóságos Szapáry Róza grófnő, háziasszony lévén, csak a’ bál megnyitásáig maradt, 
midőn azután a’ jelenvolt kevés számú magas ranguakkal mgos Zichy Miklós gróf 
urnák ugyanazon este adott tánczvigalmára távozott. De hogy ez a’ zeneegyleti bál 
iránti tekintetből, mellyre a’ magasb rangnak úgyis meg voltak híva, el nem maradt,
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azt annál kevesbbé foghatjuk ineg, minthogy a ’ zeneegyesület elnöke mgos Festetics 
Leo gróf Zichy M. gróf urnák sógora, ’s az egyesület érdekében volt arra töre
kedni, hogy e’ bál, melly évenkint a’ toké szaporítására tartatik, rövidséget ne szen
vedjen. Egyátalán olly dolgok szoktak most történni, mellyekröl az újabb philosophia 
nem is álmodik. így a' zeneegyesületnek egy választmányi tagja ,  kit a’ bál nagyon 
látszott érdekelni,  ugyanazon este saját házánál is adott tánczvigalmat, mi által ter
mészetesen nem csak ö , de vendégei is visszatartóztattak az egyleti báltól. I g y a ’ 
nemzeti színház igazgatósága , melly még is a’ zeneegylet által már némi haszonban 
részesült , ’s jövőre m ég, főleg az énekiskola által részesülhetend, ugyanazon este 
e s y ,  majd 11 óráig tartott daljátékot adott! minek következtében a’ Morellytól fel
fogadott hangászok késő megjelenése miatt nem csak mintegy 2 órával későbben kez
dődött a' bál, hanem Kolosánszky balletmester, ki a’ báli rend fentartásával megbiza- 
t o l t , meg sem jelenhetett,  ’s igy mi könnyen támadhatott volna a’ mulatságot zavaró 
valamelly rendetlenség. Nem is jelent meg senki a’ magyar színháztól, mint egyátalán 
igen kevés magyaf-t lehete látni. — Váljon mi lehet ennek oka? Talán, hogy német 
zenére tánczoltak? De ez nem igy van, mert a’ magyar —  körtáncz és csárdás száma 
volt a’ túlnyomó. Vagy mivel a’ zeneegylet classicus német zenéket ada t?  Ez ugyan 
igaz, de az egylet helyzeténél fogva minden egyéb jó zene iránt is tekintettel van, 
főleg a ’ nemzeti iránt, de fájdalom! e'nemben még kevés classicus szerzemény létezik, 
s habár bőven volna is illyen, még sem kívánhatni, hogy csupán magyar zenedarabok 

adassanak elő; mert a’ művészet sokoldalú; ’s e’ szerint Angliában csak angol, Frank
honban csak franczia, Németföldön csak német zenét kellene művelni. De többnyire 
a' nemzetiségre tolják, mikor valamire nem létezik fogékonyság, . . pedig erre is 
kellene figyelemmel lenni, miután nemzeti tekintetben a’ kívánat ki van elégítve. 
Kétségtelen, hogy a’ zeneegylel még kevesebb tagokat számlálna, ha csupán magyar 
zeneszerzeményeket adna elő. Van erre példa az olly jelesül szerkeztett énekisko
lában, hol minden magyar nyelven foly ’s tárgyaltatik , mert a’ magyar részvényesek 
száma legcsekélyebb. Mig a’ szavakban áradozó nézeteknek tettek meg nem felelnek,* 
kevés üdvöt várhatni a' jó ügyre; mindaddig csak azt mondhatni: múltúm clamoris, 
parum lanae. így átalánosan a’ türelmességet dicsérgetik , ’s minden alkalommal az 
ellenkezőt bizonyítják, mert sokan még azon is fenakadtak, hogy a’ zcneegyleti bálban 
zsidók is jelentek meg. De itt még meg kell gondolni, hogy a’ bál egyleti tagok, 
"s azok állal bevezettettek számára tartatott, hogy zsidó zeneművészek és műkedvelők 
is vannak, kiktől a’ bálban is két igen kielégítő zenedarab játszatott e l ,  ’s hogy a’ 
művészetben nincs osztálykülönbség. Mikor fog ama , lumen mundi* megjelenni, melly 
minden tévedő nézeteket felvilágositand, ’s az embereket a’ tökéletesedés utáni 
egyenlő törekvésben egyesitendi! (Beküldetett)

* A’ 'ánczvigalmak özöne közt megemlítendő a' harmadik úgynevezett h a z a f i 
b á l ,  mellyen díszes vidám társaság gyűlt össze, ’s a’ háziasszony szerepét ismét, 
mint az elsőn, a’ nyájas társalgása Henfner tanárnő szíveskedett elvállalni. E’ mulat
ság a’ nagyobbszerii nyilvános, és zárt házi vigalmak közt szerény középet tarta. 
A’ részvényes ifjak szolgálati készsége vendégeik iránt igen lekötelező volt. —  
Utóhangul még egy intézeti vigalmat is megemlítünk, melly febr. 15-én ment véghez, 
‘s mellyben több jeles ’s néhány főrangú vendégnö ’s vendég is vön részt. Servais 
Károly urnák ,nemes ifjak nevelő intézetét4 értjük. A’ mulatság czelszerü elrendezés 
és csín által tűnt ki.

* Még egy tánczmulalságról kell említést tennünk, melly april 20-dikán rész
vények utján mélt. S z e n t i v á n y i  Vincze, cs. kir. aranykulcsos főfelügyelete alatt 
a ’ budai országház termében fog tartatni ’s pompára ’s fényre minden eddigi illynemü 
vigalmakat messze felülhaladni. F.’ czélra kétszáz ( ö t  és t i z  pengő forintos) részvény 
fog kiosztatni, minden részvényes tagnak joga lévén vendégeket ajánlhatni, k i k a ’ 
kinevezett bálválasztmány állal elfogadhatni ’s meghivatni fognak. A’ meghivandott
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vendégek száma a'részvényesekén kívül 400ra határoztatok. Nem akarjuk azon fényes 
intézkedéseket ’s előkészületeket elárulni, mellyek e’ minden tánczvigalmak koronáját 
kitüntetni fogják ; annyit azonban jó lélekkel állíthatunk, hogy mindenről, mi a‘ szemnek 
gyönyört, az érzékeknek varázsélvet szerezhet, bőven lesz gondoskodva, úgy, hogy 
ezen estvély ezerszerü bájaival minden vendégnél elfelejthetlen maradand.

# A’ böjtben több hangversenynyel fogunk ismét meglepetni és — kinoztatni 
helybeli művészeink (ha isten is úgy akarja) és nem művészeink által: egy pár fül— 
kinzasi műtéten már szerencsésen átestünk; remegve várjuk, milly szörnyek vannak 
még a‘ nagybrugó öblében rejtve. Feltűnt azonban, hogy a’ zene-műkedvelők nyil
vános zeneelőadásoknal már sokkal kevesebb működő részt vesznek, mint azelőtt, 
ámbár a’ sógorkák, ángyik, bácsikak, nénikék, mamácskák serege nem ritkult, ’s tap
soló kezek sem hiányoznának, ’s egyik barátunkat a’ végett kérdezvén, tőle következő 
felvilágosító adatokat nyertünk: A’ zeneműkedvelök legnagyobb része, túlhaladván 
fiatalsági éveit, mellőzi a’ zenet, 's ekkép megfosztja magát gyümölcsétől azon farado
zásnak, mellyel megtanulására fordított; ’s pedig olly korban teszi ezt, mikor a szel
lem felviditásának szüksége évről évre növekszik. Okát ezen állhatatlanságnak, melly 
szintúgy ellenkezik a’józan észszel, minta" milly közönséges's majd átalános, magában 
a’ zenében szokták keresni, melly némellyek véleménye szerint játékszer gyanánt az 
ifjúságot u gyan , de nem az érettebb kort gyönyörködtetni képes. Holott ez nagy 
tévedés. Oka ennek épen nem rejlik a’ zenében átalán véve, hanem annak azon mód
ban, melly szerint azt a’ műkedvelők tanulták. A’ görögök vén korukban semveszték 
el a’ hangmüvészet iránti hajlandóságukat, ’s a' legmagasb országos hivatalok férfiai 
sem szégyellék azt gyakorlani. Ugyanez történnék nálunk is ,  ha zenetanulásnál fő- 
tekinlettel volnánk az énekre , ’s ha az erre vonatkozó oktatmány is ollyan volna, 
minőnek lenni kellene. — Van itt Pesten három év óta egy derék szerkezetű, han- 
gászegyesületi énekiskola, melly is jó előmenetelt tanúsít, ’s mellyröl nemsokára 
részletesb tudósítást adandunk. Ez iskolában alapos oktatást és kiképzést vesznek a 
növendékek az énekben, ’s pedig olly csekély költséggel, hogy a vagyontalanabb is 
kéj.es gyermekeit oda küldeni. 'S valóban, az olly nagy hasznosságu alkalmat egy csa- 
ladatyanak sem kellene elmulasztani. — — Az éneklésbeni oktatás, e’ helytt ajánltat- 
ván , különösben tekintetbe veendő, mikép az éneklés többek közt arra is alkalmas, 
hogy a1 hangot tisztává "s hajlékonnyá tegye a ’közbeszédre is. Legtöbb szülök tánczra 
tanitatják gyermekeiket, nem annyira azért, hogy tánczoljanak, mint hogy i l lem -’s kel
temmel mozogni tanuljanak; miért nem lehetne őket épen igyaz éneklésben oktattat ni, 
hogy jobb hangot nyerjenek,'s megszokják annak alkalmas használását? Kemény, darabos 
hangot hallani bizonyára szintolly kellemetlen, mint látni rósz testállást ’s balog mozdu
latokat. Am még azon hölgyek is, kik fiatal éveikben oktatást nyertek az éneklésben rá
unnak később, ’s felhagynak vele. Ez pedig egyedül onnan van, mivel nem tanulták az 
ének kellő nemeit. A’ leánykák rendszerint csupán a’ színpadi éneket tanulják. Ezen ének
lés egyedüli czélja hiú fülcsikla^ 's a' hang mozdulékonyságávali kérkedés. Ebből az követ
kezik, hogy a'mükedvelök éneke inkább dicsértetés-, mint valódi gyönyörűségre irányul. 
(Szint ez áll a’ hangszeri zenéről, főleg a’ zongorázásról is. Különben mikép történ
hetett volna, hogy Haydn, Mozart, Beethoven, sőt Weber és Hummel müveit is, 
inellyek pedig a'zenélő szellemének és kedélyének olly fellengezö, mindig uj, kiapad- 
hatlan táplát nyújtanak, olly szerzemények szoriták ki, mellyeknek majd egyedüli 
becse abban áll, hogy a’ működő zenész mutathassa, milly gyorsasággal bírja ujjait 
szökdeltetni ?) — Az éneklésnek e’ neme tetszhetik ugyan a’ hölgyeknek, mig a 
fiatalság virágzásában vannak, 's minden nyomon hízelgők tábora lengi őket körül; 
ám ha ezt mindig egyképen folytat ják, a’ gyönyör szükségkép kedvetlenséggé változik. 
Szavaim talán túlságosaknak látszhatnak; pedig a’ dolog még is igy van, ’s nem is 
lehet máskép. Az éneklők jobb része, azok t. i. kiknek itélötehetsége a' növekedő 
korral növekszik, megnyílni érzi végre szemeit,’s átlátja, milly kévéssé illettek kozzá-
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jók ama korábbi áriák, ’s ezen ébredő öntudat szégyenpirt önt arczaikra előbbi té re -  
désók miatt. A’ másik részt,  azokat t. i. kik az előhaladó korral értelemben mindig 
ifjak maradnak, ugyanazon áriák undorral töltik el más oknál fogva , mert azok a’ 
lehunyt szép időszak emlékezetét költik fel, hiú vágyakat élesztenek hasztalanul, ’s 
keserűséggel éreztetik a' fölöttébb kellemetlen, de elkerülhetlen búcsúszót, mellyel 
nekik a’ világ mond, vagy legközelebb mondandó. Udvariatlanságot követnék el, ezek 
sorából némellyeket felkérve, hogy titkosabb érzéseiket ősziutén megvallva, tanúságot 
mondjanak véleményem’s állításom igazvolta mellett De hiszen a’ tény minden idegen 
erősítés's minden tanúbizonyságok nélkül is eléggé világosán mutatkozik mindenkinek, 
ki e' dolgot némi figyelemmel vizsgálja. E’ szerint igen tanácsos volna, ha az énekelni 
tanuló fiatal hölgyek mellőznék színpadias áriáikat (természetesen ide csak a’ bravour- 
áriákaf, nem pedig a’ cantabilet, és arie d'espressione, értve) és szoknának olly 
liangszerzeményekhez, mellyek hozzájok méltók. Fordítsák inkább szorgalmukat arra, 
hogy hangjokat jól hordozni és kormányozni tanulják, mint a r ra ,  hogy gégegördü- 
lékenységgel páváskodjanak; énekeljenek, nem dicsvágyból, hanem gyönyörüségökre, 
’s ekkor a’ dal nemtője, és minden hasznai élelök fogytáig kisérendik őket. Végzetül 
legyen szabad azon óhajtásomat fejezni k i ,  hogy a’ műkedvelők, kik fiatal korukban 
énekelni ’s zenélni tanulnak, egyszersmind a’ hangszerzés szabályait magukévá tegyék, 
hogy igy , ha különben költői tehetséggel bírnak, magok is Írjanak, szerezzenek 
valamit. Mert minél jobban ismerünk valamelly művészetet, annál inkább élvezzük 
azt, ’s a’ gyönyörűség érzete, mellyet szerez, annál maradandóbb.

* Szóról szóra adjuk a’ történetecskét, a’ mint egy igen tisztelt ’s szilárd hitelt 
érdemlő személytől hozzánk beküldetett. ,Több ideje ,  hogy néhány pesti mészáros 
a’ két évvel ezelőtti nyomasztó körülmények miatt megbukott: de ezen idő alatt 
minden hitelezőivel ‘s köztük ollyanokkal is ,  kikkel csak rövid ideig állott vállal
kozási viszonyokban, barátságos utón megegyezett. Hátra volt azonban egy makacs 
hitelező, kinek a' mészárosok mindig a’ legnagyobb kamatokat (1 0 0 - tó l  24  pcet) 
fizették, ’s ki most kétezer forintnyi követelésével nemcsak az egyezkedési ügyet fel
tartóztatja, hanem a’ vagyonabukott emberekkel^ olly durván és kíméletlenül bánik, 
a’ minő modor a’ mostani század miveltségével ’s azon igényekkel, mellyeket hitsor- 
sosai ugyanezen század emberszerető szelleménél fogva formálnak, teljesen össze nem 
fér. Valahányszor t. i. az adósok hozzá mennek, a legkiszemeltehb gorombaságokkal 
támadja meg őket, mit ezek az egyezkedés reményében mindig a’ legpéldásabb nyu
galommal tűrnek e l ;  ámbár senki semróhatná meg őket, ha illy alkalommal tenyeröket 
kissé viszketni éreznék. E’ napokban ismét megjelentek nála ’s ekkor azt terjeszté 
elikbe (mondtuk már, nyájas olvasónéink, hogy szóról szóra adjuk a’ történetecskét, 
mellynek valódiságáról tudósítónk becsületszavát bírjuk, ’s hogy ekkép a’ hihetetlen
nek latszót is hihetővé kell tennünk) —  azt terjeszté tehát elikbe: , ,mi szerint ö azon 
esetben, ha a’ mészárosok bele egyeznek abba, hogy egyik tagtársukat a’ színházban 
k é t s z e r  m e g p o f o z h a t j a ,  minden követelésétől e l á l l ’s többé egy garast sem 
kíván.“  Nos, mit mond erre szerkesztő ur, ki a’ minap olly lovagiasan védé ,Honderű4 
collegája ellen azon , bizonyos4 urhölgyeket,  kiket M. asszonyom a’ szobából kibó— 
kocskázott?. (Csak annyit mondhatunk, hogy azon urhölgyek az isten választott 
népéhez nem tartoztak 's hogy M. asszonyomnak m i n d e n  vevője iránt tisztelettel 
illik viseltetnie, vagy bódéját b e z á r n i . )  Nem ollyan épületes történetecske-e ez, 
mint a’ ,velenczei ka lm áréról olvashatni, csak azon különbséggel, hogy ez adósától 
valamit e l v e n n i ,  amaz pedig adósának valamit a d n i  akar t?  Ezer forint e g y  
arczcsapásért csakugyan méregpénz! váljon nem találkoznék-e ollyan ember,  ki a’ 
pofozkodni annyira szeretőnek e g y  v á l t ó  f o r i n t é r t  akár tiz arczcsapással is 
szolgálna ’s pedig mindegyik fölérne három ollyannal, minőt a’ különös szeszélyü 
hitelező a’ szegény mészárosnak szánni kegyeskedett? írjon hozzá szerkesztő ur 
commenlárt, ha tetszik, én csak az t  mondom : avis aux emancipateurs !4
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* A’ budavári anyatemplom tornya még mindig c s o n k a :  hiteles kútfőből csak 
annyit mondhatunk, hogy az építési terv már elkészült — a’ p a p i r o s o n .

* Figyelmeztetjük nyájas olvasónéinkat V i d o r  Emilnek jövő májuson előfizetés 
utján kiadandó k ö l t e m é n y e i r e ,  mellyek zsebkönyveinkben ’s szépirodalmi lap
jainkban megjelenvén, csakhamar közfigyelem és méltánylat tárgyává lettek. Egy 
példány előfizetési ára egy pengő forint. Előfizetési ívvel mi is megtiszteltettünk.

* Múlt szombaton a’ nemzeti színházban először adatott a' Bartay ur által 50 
aranynyal díjazott eredeti népszínmű: , a’ kalandor1, K e y  Ferencztől. Mig e’ darab 
részletesb ismertetései adnók, csak annyit mondunk, hogy annak sok hatásos jelenetei 
tetszéssel fogadtatván, a’ szerző háromszor kitapsoltatott.

* A’ német színházban most ,kreutzfidel" mulatnak: az igazgató ur egy komédiát 
irt ezen czím alatt: ,Die Eifersüchtigen und die Extrazimmer, o d e r :  Das Lustspiel 
im Lustspiel, o d e r :  Der Scandal, o d e r :  Nichts für ungut, 1 melly minden józan 
fogalmat az illendőségről és tiszteletről, mellyel igazgatók és színészek egy müveit 
közönség ellenében tartoznak, négykézlabbal agyontapos. Mi e ,Scandal‘-o n , hála 
isten, nem voltunk jelen, halljuk azonban, miszerint az nemcsak non plus ultrája 
minden eddig megjelent német bohózatoknak, hanem a‘ hajdani krajczáros komédiákon 
is túltesz leggyönyörűbb kétértelműségeivel ’s trágár szójátékaival, mellyek még egy 
targonczás segédet is meg tudnának pirítam. A’ játszó személyek a’ színen, a‘ karza
ton, emeleteken és földszint elszórvák, az igazgató maga magát sem kíméli ’s gyön- 
geségeit pelengérre állítja és nevetségesekké teszi, csakhogy népe hahotázzon ’s 
erszénye teljék. A’ darab múlt szombaton ismételteiéit ’s pedig ,auf allgemeines 
Verlangen4: ha nem tudnók , mit jelentenek ezen ,Iazzi4- k  és ügyetlen fogáskák azzal 
az ,allgemeine Verlangen4-nal : szomorú fogalmunknak kellene lenni azon közönség 
Ízléséről, melly a’ német színházat látogatja. — Ugyanazon darab után adatott még 
egy remekmű a’ ,p a lo taszer t  épületben ezen, szerzőjétől véresveriték közt kiizzadott 
’s annak a’ legkétségtclenebb halhatatlanságot biztositó czím alatt: ,Die lebendig 
lodte Braut, o d e r :  Alle Minuten etwas Anderes, o d e r :  Ex omnibus aliquid in toto 
nihil, o d e r :  1, 2,  3,  4,  5,  t>, 7,  8, 9,  10,  11,  12,  o d e r :  Die musikalisch-drama- 
sische Bepelir-Uhr. Eine unzusammenhängende Schau-, Trau-, Lach-, W ein - ,  Rühr- 
und Faschings-Spectakel-Composition, für Schau-, Trau-, Lach-, W ein - ,  Rühr- und 
Faschings-Speclakel-Lustige in 2 Aufzügen.4 Bizony, helyesen jegyzi meg .Regélő- 
collegánk, hogy nincs benne kétség, mikép a’ művészet hajnala e’ dicső csarnokban 
érendi el ragyogó delelését. Mennyire vagyunk mi még hátra e' mögött a’ kerppesi 
utón! — Szomszédaink egyébiránt nemcsak a’ d r á m á b a (!!! et in infinitum) hanem 
egyéb literariai müvekben csakugyan derekasan túlszárnyalnak bennünket. íme például 
egy könyvecske, melly a’ napokban forgott kezünkben ’s a' világhíres utánnyomó 
M a u s b e r g e r  bécsi műhelyében látott világodé’ czim alatt: , Brillantes Laeh-Feuer- 
w erk , oder: Scherzfunken, Lustschwärmer und Witz-Raketen, in sechs lakonischen 
Fronten und einer imposanten Bon-mots-Schluss-Canonade. Enthaltend: Komische 
Erzählungen, Schwänke, Glossen, dramatisirte Scenen, witzige Dialogeu , satyrischc 
Ein- und Ausfälle, pfiffige Streiche, Epigramme, Gasconaden, Wortspiele, Anecdoten, 
Bon-mots u.s.  w., überhaupt allerlei Curiosa in Versen und in Prosa, für lebenslustige 
Freunde und Freundinnen des Frohsinns, des Scherzes und der guten Laune, wie auch 
für alle Jene, die es noch werden wollen ; arrangirt vom V o  c a t i vu s -  Z ü n d -  
l i c h t e l ,  Lustfeuerwerker und geheimen Illuminations- (!) Rathe zu Tippeiskirchen.4 
Nos, kegyes olvasónőim, mit mondanak illy literaturához a'XlXd. században, mit olly 
könyvszatócshoz, ki illynemü munkákat kiad, és végre mit olly irkászhoz , ki illy 
mázolásokat világra juttat? Önök hallgatnak, fejecskéjüket szánakozólag csóválják 
’s azt gondolják — Adieu!

* Febr. 2 3 -án  reggeli 9 órakor egyik barátunk Pestről Budára hajózván, midőn 
a’ budai parthoz közeliié a’ csolnak, a’ parton emberi holttestet pillantott meg 's kéré
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a' kormányost, ne kössenek ki azon helyen ; ez azonban szokott gorombasággal oda 
utasítá az egész társaságot, hogy bizony neki nem parancsolnak. Ez nem szép ugyan, 
de annál furcsább az, hogy tizenkét óra után a’ várból visszatérő barátunk a’ fölpuffadt 
holttestet mégis ott leié a’ parton fetrengve ‘s körűié egy pár száz embert ’s a’ száz 
ember közt egyetlen rendőri biztost sem, ki annak eltakarításáról gondoskodott volna.

* Hamvazó szerdán furcsa farsangi kaland történt Pesten, mellynek könnyen 
szomorú kimenete lehetett volna. Néhány víg arszlán ugyanis déltől estig folyvást 
iddogált egy fashionable csapszékben , hol este rendesen egy igen becsületes házas 
polgár is megjelenni szokott. Ezen szerdán estve is eljött tehát a’ mi kereskedőnk 
egy kis ,marinirozott halra‘, ’s az arszlánok annyira csábitgaták öt pezsgöjökkel és 
szép szavaikkal, hogy végre ,rhum‘ is töltetvén a’ borba, tökéletesen lerészegült. 
Ekkor a’ zabolátlan ezimborak karon fogák ö t,  útközben pénzét, óráját és két gyű
rűjét elvevék ’s oily házba vezeték a’ teljesen elázoltat, mellyet megnevezni nem 
akarunk. Ott elhagyák öt. Másnap reggel a’ becsületes polgár, ki még soha nem tölté 
házon kívül az éjszakát, rémülve vette észre hollétét ’s tökéletes kirabollatását. Szólni 
azonban nem mert, minthogy panaszra úgysem mehetett volna, nem tudathatván a’ 
világgal, hogy illy undok helyen tölté az éjszakát. Leveretve ment tehát haza, hol 
felesége jól megmosta ártatlan fejét. A’ farsangi kalandoroktól visszakapá ugyan elcsent 
pénzét, óráját és gyűrűit, de azért csábitóit ugyancsak derekasan szeretné — megzaklatni.

* A’ M á t y á s  e m l é k i  munkálatok immár első stádiumokat túlhaladtak. Ugyanis 
készen áll: I. Az egész emléknek egy harmad rész nagyságú mintája, melly két öl 
magasságot teszen. 11. A’ T6 figurából álló, 10 öl hosszaságu basrelief, gipszbe öntve. 
III. Ezen basreliefekböl 1 ö l ’s 2 lábnyi, már érczbe öntve. 1Y. Mátyásnak az emlék 
belsejébe jövendő életnagyságu mellképe, fehér márványból faragva. Y. A’ 12 öl 
hosszúságú hollós párkányzat, gránitból faragva. YI. Beigazítva áll Ferenczy István 
müvésztereme , czélszerü gépelyekkej, öntő kemenczékkel ’s izmos vasrámákkal. — 
A’ művésznek legközelebbi foglalatossága leend: Hunyady János emlékének elkészí
tése, melly azon pillanatot ábrázolja, midőn Mátyás, mint király, atyja sírját látogatja,

* Egy igen érdekes és bájos urhölgyföl e’ napokban hosszabb tudósítást vevénk 
fővárosi kellemek- ’s fonákságokról: sajnáljuk, hogy az igen kedves közleményt hely 
szűke miatt jelen füzetünkben már nem adhatjuk; engedje meg a’ szép kisasszony, hogy 
mig az egész jeles czikket közölhetjük, addig annak töredékével lephessük meg báj— 
társnéit. ,Végre — úgymond a’ szellemdús czikkirónö — én is megismerkedém azamphi- 
biumok azon nemével, mellyek csak színházunk kárára tengenek. Yalahára rábírtam 
egy egészen németszületésü nőt, hogy gyakran látogassa meg velem a’ nemzeti szín
házat: eleinte vonakodott ugyan kérésemet teljesíteni, okul adván, miképen ott sok 
miveletlen ember találkozik,‘s csak miután ezen rágalmat erős állításaim visszatorlották, 
engedett kérésimnek ‘s meggyőződök nemzeti színházunk jelesebb művészi tehetségei
ről ’s azon Hiedelemről, melly itt általában uralkodik. De mi történt tegnap? Midőn 
én és ó Ney Ferencz ,kalandorba fölött nézeteinket kiváltók — természetesen , idegen1 
nyelven, mert valamint tóttal francziául , úgy német nővel hogy lehetne máskép 
fecsegni, mint németül — egy mellettünk levő becsületes úri ember (mert már csak 
urnák kell neveznem a’ jámbort) dühösen felpattog — amúgy csárdásmagyarosan — 
hogy mi ,németül‘ merészelünk m a g y a r  színházban csevegni. Én hallgaték, mert mit 
is mondhatna egy elhagyott n ő ,  kinek a’ Imádságról és — nevelésről tán egészen 
különböző fogalmai vannak, illy dühöngő Zrinyihös ellenében? Pedig isten látja lel— 
kémét, ha van k e b e l ,  melly a ' hon szent ügyét forrón zárja magába, úgy az enyém 
az ; ha van s z í v ,  melly leghübb, leglángolóbb érzeményeül a’ hon szeretetét tüzé ki, 
úgy az enyém az ;  ’s ha van a j a k ,  melly szép anyanyelvűnket tisztelve szereti nyil
vánítani, úgy az enyém az: mert mindenütt és mindenkor erezem és méltánylom dicső 
Kölcseynk remek mondatát: , egyenlő szeretettel függj a’ hon nyelvén, mert a' hon és 
nyelv két egymástól elválhatlan dolog .4
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L E V E L E K  S A R OL T ÁHOZ .

I.

Midőn nagysád megengedő , hogy azon édes perczek kellemeit, mellyek nagysád 
szellemdús körében olly nevezhetlen ingerrel bírnak, távol kegyedtől is élvezhessem 
's lapjaimat szellemi társalgásunk közlekedési eszközévé választhassam : úgy vagyok, 
mint a’ fiatal leány, melly szive első örömeit az egész világgal szeretné tudatni, ha 
azok, áruló tanuk gyanánt, már rég nem dicsőítenék arczrózsáit; ’s ha előbb csak el
fogult apa valék, ki elmeszülöttim hibáit 's gyöngeségeit védőm, most szivem legdrá
gább kincsének vallom azokat,  mióta nagysád pártfogásában részesülnek s — olta
lomba vétetnek.— Van azonban e’ boldogságomnak, mint minden földi üdvnek,árnyék- 
oldala is, az t.  i. hogy avval n y í l t a n  szabad kérkedni-: pedig milly ingerteljesse, 
milly varázsbájuvá lehetett volna a’ ha l i g a  tá s ,parancsá t alkotni, ’s milly édes 
szivérzeményül őrizni a’ titkot szerkesztői keblemben !! Nagysád mosolyog, midőn a’ 
titoktartás szép, de ritka erényét újságszerkesztőtől hallja említetni 's pedig olly jeles 
kid- és szellemi tulajdonokkal bíró urhölgy ellenében , minőt nagysádban tisztelek 's 
lelkes soraiból lapjaim olvasóinak ismerni van szerencséjük: hja , mert vannak szere- 
telre és nem szeretetre méltó bajtársaim közül ollyanok, kiknek ha könyörületességböl 
nagysád csak mákszemnyit juttatna azon reményből , mellynek valósulásával lapjaim 
majdnem minden füzetének kérkedni szabad, első mohó foglalatosságuk volna, nagysád 
n e v é t  Budapestnek valamennyi salonaiban (hol t. i. elszenvedtefnek) ’s antichambre- 
iben széthordani ’s körülfüstölni azon ismeretes theaszagu tömjénnel '  melly a' lágy— 
fejüeket elkábitja , de nagysádat bizonyosan reá nem birandja , hogy gazdag elméje 
hulladékival a’ szellemkoldusság tarlómezejét termékenyítse.

Ah, mint szerettem volna eltitkolni e’ kedves nevet, mint szerettem volna látni 
a’ literariai járdataposók kiváncsi falkáját, a' betüzge.lök csűrne seregét utczáinkat 
benyargalni 's ismerőst és nemismeröst nyakon ragadni, ’s lihegő ajakkal kirázni be
lölök az utcza nevét, a’ ház számát, em ele te t , ajtót és szobákat, mellyek nagysád 
érdekes személyét rejtik —  ’s ha ezen ujság-Cartouche-ok a’ drága névnek még csak 
kezdőbetűit sem találhaták ki, thea-asztalaik számára^ pedig, szerződés szerint, masült, 
piquant, nevezetes újdonság kívántatik^— kétségbeesve lerogyni a’ török vagy liptó- 
megyei szőnyegre ’s bélgörcsös kapkodások közt hirszomjas közönségüket azon 
szintolly sületlen , mint pakróczmodoru tréfácskával kielégíteni, hogy nagysadnak —
, bajusza4 van! Igen, igen ; avagy hinné-e, nagysád, hogy mindaz, mire a’ sértett é r
dek,sárga i r igység 's nevetséges hiúság vetemedhet, megtörtént, hogy vannak bizonyos 
sötét alakok, kik nagysád csudabájos, halvány arczára bajuszt és barkót hazudtak, ’s 
hogy ezen bizonyos sötét alakok ugyanazok, kik a’ kenyéririgységet nem régiben 
leghilványabb indulatnak bélyegezték 's czukormérgesen fölrivaltak egy igen tisztelt 
urhölgy érdekében (ki, köztünk mondva,szépen megköszönheti ezen sóit dit oltalmat: 
én legalább thea helyett ezentúl meleg vízzel regaliroznék illy championokat), midöu 
egyszer rózsaszínű kedvemben ferde irányukat, nevefcéges modorukat, felsrófolt ma- 
gasztalgatásaikat parodiáltam — zúglapjaik következő számaiban pedig nem kevésbé 
tiszteletre méltó urhölgyek ellen sustorogtatják pseudo-jeanpauli elmeszikráikat, 
amollyan salonmelléki udvarisággal ,gombákénak ’s ,bajuszos írónőkének nevezgetvén 
őket, mivel — oh megbocsáthatlan hiba! — nemcsak dolgozótársnéim, hanem — 
e l ő f i z e t ő i m  is!!

Nemde, nagysád, kitaláltam azon bibét, melly bizonyos lovagias szellemű ura
csokat már szinte három hónap óta bántogat 's melly miatt annyi papirosgolyók á l-
gyuztatnak ellenünk— a’ s ű r ű b ő l . .  . természetesen; mert a’ csalitvitézkedés sokkal

. *



'  26

kényelmesebb, mint a’ n y í l t  té ren ,  becsületes fegyverekkel való megtámadás, 's 
mert azon Ioyalis szellemű kisérletecske, engem ’s becsületes szándékomat bizonyos 
stereotyp rá fogások’s légből kölcsönzött gyanúsítások által agyonsulykolni, sokkal 
inkább sikerül olly körökben, hol jóakaróimnak (hogy isten bocsássa meg) nem olly 
könnyen koppanthatok rózsaszínű körmöcskéikre , mint — a’ papiroson, mellyen bi
zonyos tervecskéket nem lehet ám olly ügyesen nyakamba escamotirozni, vagy eldug- 
dosn i, hogy azok kiszemlélésére olly finom kétágú látcsőre kellene szorulnom, minőt 
igen igen tisztelt collegám, a’ ,Honderű4 érdemes szerkesztője, használni szokott, ha a’ 
,nemzeti‘-ben a’ csinos kardalnoknékkal csintalankodik. Bizony jól mondja ugyanazon 
tisztelt bajtársam lapja valamellyik számában, mikép ,ha a’ kenyéririgység indulata 
valakin annyira erőt vesz,hogy őt a’ vetélytárs m e g b u k t a t á s á t  czélzó t ö r v é n y 
t e l e n  lépésekre annak jóhirnevét aláásni 's igy öt megbuktatni törekvő g y a n ú s í 
t á s o k - ,  á s k á l ó d  á s  o k r a  tántorítsa, ezt valóban szigorúan sújtandó polgári 
bűnnek tarthatni. . .  ámde pisztolyos hevében felejté collega u r ,  hogy van a’ meg
bánásnak bizonyos foka, mellyen fölül a z olly hitvány és nyomorult, hogy harag 
helyett csak könyört ébreszthet.

Egyébiránt jól esett nekem: miért nem fékezhetém pajkos eviczkeléseimet olly 
hatalmas hősök ellenében, kík, ha akarják, egy pillecsapdával is leverhetnek, meg
semmisíthetnek, 's pedig azon hallatlan vakmerőségemért, hogy nyájas olvasóimat az 
ó rovásokra mulattatám, mintha bizony széles Budapesten ennél j ó b b  mulatságot nem 
találhattam volna!

De semmi; legyen az urnák akara ta : ö annyi nehéz próbákon segített már ke
resztül ez életben, 's ismét olly jó ,  olly kegyes volt irántam, hogy véteknek tartanám 
elcsüggedni 's férfiatlan panaszokra fakadni. Hiszen nagysád is szenved, 's mint a’ mi
nap monda: s o k a t , igen sokat szenved: mit arcza tanúsít 's a’ gazdag szívnek zárt 
beszéde ny i lv án í t . . .  ámde ismer-e kegyed irtózatosb helyzetet az ember életében, 
mint midőn kín és fájdalom elrabolják tőlünk a’ teremtő végetlen jósága iránti bizal
mat, midőn nem bírjuk keblünkben az istent, nem keressük ötét, nem kívánkozunk 
utána , ki bennünket vigasztaljon , fölemeljen. Pedig kétszer érzékenyebben hatnak 
reánk az élet keserű tapasztalásai, ha nincs kihez fordulnunk benső áhítattal a’ vétlen 
nyomor csapásai alatt, ha szivünkben szeretet és bizalom — földi létünk két égi virága 
— nem honolnak ’s kínsujtolta imánk csak udvari látogatást tesz az örök jóság 

mennyei trónjánál. — — De hová tévedtem? épületes elmélkedésekre az isten jósága 
felett olly thema után, melly . . .  de nem történik-e meg, édes nagysád, gyakran az 
eletben , hogy az isten csak akkor jut eszünkbe , midőn felséges müvei torzképeivel 
találkozunk?

,Mi újság Budapesten?4 kérdi tőlem nagysád.. mi egyéb ezen régi ujságnyomoron 
kívül? valóban olly kevés, hogy az ember majdnem kisértetbe jön , szögre akasztani 
újságírói tisztjét ’s valamellyik színigazgató dicsbéresévé szegődni, vagy valamelly 
ingyengözösön fölrándulni bizonyos városba 's ott bizonyos urak számára ötforintos 
beszédeket készíteni, mi — tekintvén azon urak számát, kik valamelly beszédet jobban 
tudnak felolvasni, mint elkészíteni,’s kik szalmát hintetnek lakuk elébe, ha nevöket va
lamelly nyugtatvány alá kell irniok — nem megvetendő jövedelmet i g é r . . .  egyébiránt, 
hogy nagysád meggyőződjék, milly szívesen engedek fölhívásának: közölni fogok 
néhány nevesebb újdonságokat az úgynevezett nagyvilág za jábó l , melly olly kiáltó 
ellentétben áll nagysád keblében lángoló érzeményvilága szentek szentjével. Nagysád 
olvasni fogja igénytelen tudósitásimat,’s nekem az a’ gyönyörűségem leend,hogy tarka 
közléseim folytában néha tán ollyanokat is elmondhatok, miket nagysád közelében, 
igen sok okok miatt, mellyek föbbikeihez Dagysád csudaszép szemei is tartoznak, e l
mondani tiltatom, ’s ezen körülmény szolgáljon némi vigaszul azon elvesztett órákért,  
mellyeket illedelem, convenieniia 's isten tudja, milly ezer lánczai még a’ társadalmi 
életnek, tőlem irigyül elrabolnak.
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Mivei pedig szokás, a' társalgást az i d ő  ininémAségeröi kezdem, kénytelen leven 
ezen régi szokásnak hódolni, az időről fogom híreim sorát megkezdeni, remélvén, 
hogy ezen rococo kezdet után majdcsak beletérek valahogy a’ finomabb társalgás ren
des kerékvágásába — igenis, kerékvágásába: avagy nem tudja-e nagysád, mennyi jó 
hírnév, mennyi becsületes szándék, mennyi emberszerető törekvés, mennyi ártatlan 
kedély' fektetik ezen vágásba,hogy a’medisance-nak tarszekere rajta keresztülvontatva 
megtörje ’s megsemmisítse azt? Általában, minden szabadelmüségem ’s haladási elő
szeretetem mellett itt is , amott is a’ régi ,Schlendrián‘- t  fogom megtartani,  nehogy 
az édes Oiimnak áldornagyjait egyszerre elriaszszam 's anathemajokat hárítsam sze
gény fejemre vagy inkább munkáimra, mellyeket különben tán el sem olvasnának, mi 
ugyan nem nagy szerencsétlenség volna, ha más részről nem óhajtanám, hogy azokat 
már csak azért is lapozgassák, mert j r á g a  személyük- ’s nevetséges ürességeket ki
pányvázva szemlélve, ha lehet, még józanabb ’s korszerűbb ösvényre térhetnek: mire 
isten segítse őket! — De ime, egészen elszöktem themámtól: ennek mind az a’ sze
rencsétlen bőbeszédűség az oka, melly engem szintúgy kerülget és megragad, mint sok 
kortársaimat, kik négy álló óráig, vagy ugyanannyi hónapig képesek másról beszélni, 
mint a’ miről beszélni akarnak vagy kellene, ’s midőn mondókájokat e l v é g e z t é k ,  
veszik csak észre, hogy azt még tulajdonképen el sem k e z d t é k !  Szerencse, hogy 
az illy szónokok többnyire üres padok előtt beszélik ki.magokat ’s így magokon kívül 
senkit sem untatnak. — — Tehát az időről. Időnk ezelőtt néhány héttel ködös volt, 
most szeles : egészen szép napok még a’ jámbor óhajtások közé tartoznak. A’ ködök 
néha kékes színnel fattatjákbe az embereket s mesés alakú szörnyeket láttatnak velők 
a’ gőztömegben. Isten mentsen meg, hogy a’ parasztnaptárnak igaza legyen, melly azt 
állítja, hogy a’ martiusi ködök minden századik napon megújulnak: ez esetben nedves 
nyarunk ’s sok záporesőnk lenne — hja, csak országos esőzés ne váljék belőle ! Milly 
jó annak, ki s z á r a z b a n  ül, mint például a ’ ,Honderü‘ szerkesztője, és sásfüzéreket 
fonhat és nádtrombitákat metszhet a’ májusi vajjal ’s Horváthkerti rántott csirkékkel 
megérkező művésznők dicsőítésére. .  de j a j  annak, ki esőből az ereszalj alá jut, vagy 
magyarán mondva ,cseberből vederbe4, mint bizonyos más urak bizonyos választások 
alkalmával, mellyeknek a’ tiszti bukást rendesen váltóbukás szokta követni.— Éjszak
ról igen érzékeny léghuzam alkajmatlankodik : az onnani mocsárokból mérges kigő
zölgések párolognak felénk,‘s a’meddig ezek tartanak, addig á l l a n d ó  n a p f é n y r e  
nem számolhatunk.------ A’ mi pedig nyilvános életünket illeti— avagy hiszi—e, nagy
sád, hogy n y i l v á n o s  életünk van, azon, mint már valahol emlitém, ujjainkon lefont 
legizetlenebb városi pletykákon, a’ borbélyok, fodrászok, mosónuk, kávé- és thea- 
uénikek agyában fogamzott 's a’ szürkeködös utczai napvilágra hullatott elmeszörnye
ken kívül, mellyek mint tóba lökött kavicsok hullámokat vetnek ’s mindig tágasbuló 
körben egyik parttól a’ másikig nyúlnak ’s mozgásba — azaz ollyan mozgásba , mint 
alvót egy szhuyogcsipés — hoznak minden élőt, halandót és tengőt, utón és uíczákon, 
piaczon és szögleteken, templomban és színházban, klastrombán és kaszárnyában, bél
és külvárosokban, zárt és nemzárt körökben, bor- és serházakban , első , második és 
harmadik emeletben, a’ váczi-utczai boltokban "s újvárosi gubacsraktárakban ? ! Ez, 
édes nagysád, a’ mi n y i l v á n o s  életünk, melly, mint egy sógoriró mondja: ,es geht 
nun so durch Dick und Dünn, mit Tollheit, Dampf und Aerger bin.4

A’ farsangnak már régen vége volt — legalább a’ mi keresztényi világunkban — 
de azért mennyi házi mulatságok, estélykék, theatánezok voltak divatban azon re
ményteljes kisasszonykSk számára, kik tizenöt báli látogatás után nem bírtak látogatót 
házukba csalni ’s most a’ böjtre számítanak. Úgy hittük, a’ m a s k a r á d á k  is meg
szűntek ’s mégis hány á l z o t t a l  találkozunk utón útfélen^? A’ ,Honderű' ügyes 
szerkesztője virágvasárnapi divatképül párisi á l a r e z o s o k a t  adván, azzal menté ki 
magát, hogy kissé elkésett velők ; — magam is úgy gondolom — de mikor nem ké
sett még el a' derek collega u r?  Az álarezosok b ö j t b e n  épeu nem egyetlen példa;
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hiszen képmintáit akármellyik divatlapunk két-három héttel, sőt két hónappal is előbb 
adja az övéénél. Vagy ezek remeksége pótolja-e ki az elkésést? Ugyan szépen meg
köszönné nagysád, ha párisi szabója (azon esetre t. i., ha honleányi nemes érzése 
megengedné a’ helyett, hogy Roszmanek , Mindszenthy vagy Argauernél készítesse, 
külföldről hozatni öltönyeit) o i ly , bármilly remekül készült ruhát küldene, mellynek 
kelméje már Memlauer ó-czikkei közé tartozik, ’s szabása a’ salonokböl az aoti- 
chambre-kbe vándorlott. Bizony megérjük, nagysád, hogy a’ finom tapintatu szer
kesztő tél közepén nyári öltözékeket fog közleni, mellyek látására majdnem agyondi- 
dergi magát a’ lé lek , s bálöltönyül pompás aczélmetszetü , igen igen f in o m ecse t i i  
orosz karmantyus hölgyalakokkal lependi meg szép elöfizetőnéit!! — Hja, a' tapintat 
ri tka adománya az égnek,’s még ollyanoknak sem adatott meg, kiknek egyébiránt elég 
hosszú kezeik vannak, mikkel tapogathassanak.------

A’ Dépbaráti’s hazafiui álarczok farsangon kivül is nagy divatban v a n n a k . . .  
többen közülök már jóformán elhasználvák, ’s az imitt-amott behorpasztott üregeken 
át könnyen rá lehet ismerni, ki rejlik tulajdonképen a ’ lárva alatt. A’ mérsékeltség, 
lassankint kikopik a’ divatból, de a’ s z a b a d  e l  mii s é g  sem csinál nagy szerencsét, 
még kevesebbet a ’ 1 á n g é s z : amazt a’ szolgalelküség, emezt pedig a’butaság pukkerlizza 
ki a’ fényes termekbőTs pedig,au buffet de pain e t d ’eau.‘— A’ legnagyobb lármát még 
a’ nemzeti s z i n  teszi, melly itt-amott keskeny arany és ezüst szalagosakkal vau kö
rülszegélyezve. Arlequinok mindenütt szabadon mozognak és sokszor változtatják a ’ 
s z í n e k e t .  Láthatni sok olly köntösű álzottat is, ki a’ húsvéti meleg napok után al
kalmatlannak találja az álruhát ’s darahonkint elvetvén a z t , saját eredeti képét mu
ta t ja .— Egyébiránt még most is úgy, mint böjtben ’s böjtben úgy, mint farsangban a’ 
castaszellem feszes szárnyai alatt nyögünk: társaséletünk —  melly alatt ezer szigetel 
értek igen csekély területben — szabadelmü képet hazudik 's keblében elsavanyult 
szivet tenget., istenem, és hol van az a’ bátor toll, az a’ nyelv, melly a’gűnynak élével ezen 
mákonyhatásu szellemet l e ö l j e ’s meddig fog még tartani, míg az emberkék hosszú 
czimeikkel 's egyéb hiúságokkal pöffeszkedni megszűnnek, kik, midőn a’ jog és igazság 
színe alatt mást letiporni szeretnének, féltékeny buzgósággal kapkodnak a’ népszerűség 
után 's kushadva sompolyognak el a’házak mellett, mintha nem volna tiszta lelkiismere
tűk!? Hej, ismeri-e, édes nagysád, ezen, ámbár n é m e t ,  de azért mégis s z é p  nótát: 

,Merkt Ihr’s wohl ? Sie trau’n uns nicht,
Fürchten des Wehrmann’s heimlich Gesicht;
Er ist ihnen zu hoch gestiegen,
Möchten ihn gern’ herunter kriegen .1

De, ime, milly hosszadalmas levéli ’s mégis milly kevésnek tetszik, mit nagysád- 
nak elmondék, annak irányában, mit még elmondani akartam. Tudja isten, ha nem 
kellene tartanom, hogy nagysád unni kezdi csevegésemet, évekre óhajtanám e ’szellemi 
társalgást nyújtani, melly szellemtelen köreinket tekintve, olly kimondhatatlan jól esik 
sovárgó lelkemnek. ’S mégis, milly rövid ideig ismerjük egymást; pedig mennyi dolog 
van a’ világon, mellyel sokáig, igen sokáig kell megbarátkoznunk, mig a’ titkos 
egyetértés frigyét véle megkötjük! Én ez érzetről számot akartam magamnak adni, 
számot akartam adni nagyságodnak i s ; azonban ezen titkos érzetnek a’ kebel leg- 
mélyebbikében okok és szavak hiányzanak, de igenis sziklaerösségfe van, melly ellen 
semmiféle demonstrátiók nem használnak. A’ buslakodót vonja, a’ vonakodót huzza. 
(Dolentem ducit, nolentem trahit). — ím e, most is, a’ várséta keleti részén, a’ leg
magasabb domtetön ülve,vágyó pillantatokkal tekintek le az estfényben ragyogó tájékra, 
's féljánusi arczczal futom át az ifjú Pestnek háztengerét ’s a’ multhéti napokat, mely- 
lyeket nagysád körében é lv ez tem . . .  valóban különös, hogy a’ j e l e n  mindig olly 
szegénynek tetszik, midőn a’ m ú l t a t  a’ dicsőülés csilláma környezi. — Isten velünk!

Frankenburg Adolf.
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MI HÍ R B U D Á N ?

v N em  kezdhetjük meg méltóbb és érdekesebb tárgygyal újdonságaink so rá t ,  mint 
közlésével a’ következő felszólításnak , mellyet a’ magyar academia titoknoka Sche
ide! Ferencz ur, R e g ü l  y Antal m. acad. tagnak, jelenleg az Uralon nemzetünk ro 
konsági kinyomozása végett utazó hazánkfia ügyében , hivatalosan közrebocsátván , a’ 
k é t  magyar haza teljes figyelmét és részvétét igényli. — , Tudva van, mikép több 
magyar ’s legtöbb külföldi historicus és nyelvbuvár a’ hunnokat és magyarokat azon 
•nagy finn törzsekhez számítják, mellynek a’ lappok, finnek, esthonok, cseremiszek, 
«suvasok , mordvinok, syrjánek, vogulok , osztyákok ’stb. mindannyi külön ágait 
teszik. — Miután minden egyéb, u. m. mongol, török, sémita ’stb. rokonság eddig 
győzőleg meg' van czáfolva, és csak ez egyre nézve lehet még kérdés: fent nevezett 
hazánkfia elhatározta magát az éjszakot beutazni, ’s a’ négy fal közt meg nem fejthető 
kérdésre a’ hely színéről hozni meg nemzetének az elhatározó vég feleletet. Öt sem
mi áldozat, úti fáradalom, a’ szokatlan éghajlat kényelmetlenségei, betegségek, édes 
övéitől és hazájától távoliétel nem tartóztathaták, erőit már közel öt év óta csüg- 
gedetlenül e’ nemzeti feladás megoldásának szentelni; megtanulta azon földeken utaz- 
hatás, ’s az ottani források használhatása végett a’ svéd és orosz, a’ rokonsági kér
dés egyéb ágai kedvéért a’ török és mongol nyelveket; meg a’ lapp, finn és esthon 
nyelveket, a’ föld népével osztva meg ennek sanyarú életét ; meg a’ cseremisz, csu- 
vas és egyéb dialectusokat, ’s most Ázsia éjszaknyugoti vidékein az Ural alján tar
tózkodik a’ vogulok köz t,  hogy ezek , ’s majd az osztyákok már már enyésző nyel
veiket is élő szájból magáévá tegye, ‘s e’ mellett ezen népek természeti és társadalmi 
sajátságaikat is ,  mikre eddig olly kevés figyelem vala, voltakép kitanulja. — ’S e’ 
roppant vállalatot Reguly Antal 1839. év nyarában, sa já t ,  vagy inkább szülői költ
ségén kezdte m eg , kiknek erejét, minden elviselhető nélkülözések tűrésére elszánt 
lelkesedésében, túl becsiette. Már finn-és lappföldi vándorlásait nem fedezték szülői
nek küldeményei, ’s igy némi adóssággal terhelve lépett be a’ világ legdrágásabb vá
rosába, Sz. Pétervárába. Időközben győri prof. Maar Bonifácz ur tudósítván az aca- 
demiát Reguly utazásáról és czéljairól, ezen intézet némelly tudományos megbízatá
sokkal tisztelte meg, azokhoz némi kisebb summákat csatolván. Reguly e’ részvét által 
is buzdítva és bátorítva, Ázsiában teendő terjedelmes nyelvészeti és ethnographiai 
vizsgálódásaihoz készült, ’s nappal és ejjel általányos nyelvtudományt ‘s történeteket 
tanult és buvárlott. De nem j ö h e t v é n  további segedelem az academiától, egy Pé- 
tervárt lakó földink hazatérést javaslóit, melly tanácsot azonban Reguly határozottan 
visszautasított. Mert azzal elesett volna a’ kérdés, mellyet ö élte feladásául tűzött ki. 
Erre megjelent orosz academicus és statustanácsos Baer urnák egy czikkelye Regu- 
lyról a’ pétervári statusujságban, melly után egy gazdag orosz csakugyan hajlandó 
volt őt pártolása alá venni; de a’ segedelem nélkül idegen földön tengő hazafi büszke 
volt azt kérni, ’s igy e’ forrás sem nyílt meg neki. Azonban haladt az idő, a’ péter
vári rendkívüli drága élet ’s a’ szülői kisded küldemányeirmellett az adósság nőtt ,  ’s 
ezért a’ hazatérés szintolly erkölcsi lehetetlenséggé vált,  a’ milly anyagi lehetetlen
ség volt az u r á l i  ut .  Folyvást a’ hazából várva a’ hazai kérdés földerithetésére 
költséget, egy második ajánlatot is visszautasított, mellyel az ut kivihetésére megki- 
náltatott; t. i. több pétervári academicus szándékozott az orosz. cs. academiánál se- 
gittetését indítványozni, mellyre fényes kilátások voltak, de Reguly nem akarta —

-if-
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m ié '  végre múlhatatlan szükség lett volna — tudósításait ehez intézni,  a’ m a g y a r  
academiát nyilatkoztatván egyetlen természetes fórumának. Egy harmadik (kölcsön) 
ajánlatot az ut megtételére szinte mellőzött, naponként fogyván reménye a’ hazából 
jövendő pártolás iránt, mig végre hírt vevén, hogy az academia folyamodására kirá
lyunk ö Felségétől segedelem érkezendik, az említett előlegezést a’ nemeslelku Baer- 
töl elfogadta, ’s 1843  oct. 9. Sz. Pétervárából kiindulván, elérte Ázsiát, hol a’ 
Sosva vize mellékén letelepedve, vogul stúdiumai között várja hazájából utóbbi sorsa 
clhatároztatását. Azóta érkezett Sz. Pétervárába mind a’ királyi segélyöszveg, mind 
pedig két academiai pénzküldet^ #) ’s a’ pétervári academicusok közt a '  tiszteletre 
méltó Fraehn indítványára magányos aláírás ny it ta to tt; de ezekkel is sem az ötöd fél
évi külföldön utazás ’s mulatás alatt keletkezett passivumok le ró v a , sem visszautja 
fedezve nincsen, annál kevesbbé van ezekkel Tobolszktól Orenburgig terveit vándor
lása, ’s még kevésbé ennek a’ kaspiumi tengerig, ’s onnan a’ Fekete tenger éjszaki 
tartományai felé oily szükséges folytatása, lehetővé téve. —  ,,Ide utazásom közben — 
igy ir ö az Ural keleti aljáról Baer úrhoz — ’s ittlétem első idejében gyakran aggo
dalom és nyugtalanság fogott el, mellyet csak nehezen tudtam elfojtani; most azon
ban hideg vagyok ’s eltompulva ’s egészen muhamed hitü: a’ fatum akarta igy, 
gondolom magamban, az ember ne törje fejét végzése fölött.' E g y  vigasztalást is
merek csak, ’s ez a’ munka, ennek élek, olly eltökélve, hogy az elfáradás érzését nem 
ismerem, hanem nappal és éjjel halmozom rakásra az anyagot,  fájdalom és öröm 
nélkül.“  — A’ dolog illy fekvésében a’ magyar academia kisgyülése kötelességének 
ismerte, nehogy ezen, históriánk egy föfontosságu kérdésére világot árasztható uta
zás félbeszakasztva, kívánt eredvények nélkül maradjon, Reguly Antal további ’s hat
hatós segittetését az igazgatóságnak ajánlani; de ennek gyűlése későre esvén — az 
academia pénzerejének csekélysége pedig méltán azt az aggodalmat támasztván, hogy 
a ’ talán rendelendő segedelem távolról sem fedezendi a’ már említett szükségeket is, 
az elnökséghez folyamodott: hogy ns. Veszprém vármegyét, mellynek kebelében vette 
a’ jeles utazó származását, kéröleg felszólítaná: fogná pártul nem annyira ennek, mint 
n’ m a g y a r  történet és nyelvtudomány ügyét, egy mind kebelében, mind a’ többi ns. 
megyében tnegpenditendö aláírás által. Hogy pedig minden buzgó hazafi, kit nemze
tének és nyelvének régi története és rokonságai érdekelnek, ’s ki a’ tudomány és ha
zai dicsőség iránt érzékeny, valamint a’ két hazában elterjedett számos casinói, ol
vasó- ’s egyéb egyesület is , minél könnyebben járulhasson bármilly szerény áldozattal 
is ez ügy előmozdításához: a’ j e l e n  s o r o k  á l t a l  a’ t i s z t e l t  k ö z ö n s é g  
a d o m á n y z á s r a  k é r e t i k ,  a’ magyar és erdélyi hírlapok és folyóiratok szer
kesztői pedig e’ felszólítás minélelöbbi fölvételére, aláírási ívek megnyitására, a’ tett 
ajánlatoknak közmegnyugtatás, köszönet és buzdítás okáért lapjaikban folytonos köz
lésére, a’ pénzeknek pedig időről időre a’ magy. tud. társaság titoknokához beküldé
sére hivatnak fel.

Nemzetünk lelkességétől, melly nem hagyandja magát a’ külföld által jeles 
tagja segittetésében megszégyenittetni, reményű már most a’ magy. tud. társaság, 
hogy kezet fogand vele ezen első ázsiai ut előmozdítása- és bevégeztetésében , melly 
nemcsak a’ tudománynak általában, hanem a’ magyar nemzet és nyelv történeteire 
különösen, olly fontos eredvényeket ige'r. Kelt Pesten, a’ magyar tudós társaság kis— 
gyűlésében, apr. 9. 1 8 4 4 .  Dr. S c h  e d e l  F. titoknok.

E’ sorokhoz nincs mit tennünk, mint kérelmünket a’ lelkes titoknok szavaival 
egyesíteni, ’s e’ tárgyat köztlgygyé emelni, közügyévé az egész hazának, melly jeles 
férfiai pártolásában leginkább ö n m a g á t  tiszteli és dicsőíti. Az aláírási ív nálunk is *)

*) Az academia küldeményei: 1841 : 200 ft., 1842: 200 ft., 1843 : 500 ft., 1814: 500 
ft , conv. p.



B l

megnyitva leven, szives tisztelettel hívunk fel mindenkit, e’ dicső, nemzeti ügyhöz 
akaratja és tehetsége szerint járulni. Szabadjon azonban egy e ‘ tárgyat illető, ’s a’ 
felszólítás olvasása közt támadott igénytelen tervecskénket ezúttal nyilvánítani, melly 
röviden abból áll: intéztessék egy ez ügynek egész hazánkra díszt árasztó fontosságá
ról teljesen áthatott és felbuzgóit egyéntől, vagy e’ czélra alakulandott választmány
tól f e l s z ó l í t á s  fővárosaink lelkesebb íróihoz — azokhoz t. i . , kik nem szoktak 
sokáig habozni, ha valamelly jó, de fökép illy nevezetes czél elősegélése forog kér
désben, (miat ez a" derék kör* munkálatainál annyiszor tapasztalható), ho^y tekintetbe 
vevén e’ mindnyájunkat, kiknek magyar vér buzog ereinkben, illető ü g y e t ,  e g y e 
s ü l t  erővel szíveskedjenek ennek hathatósabb előmozdítása- és általánosítására a' 
testvérvárosok közönségének olly mulatságot szerezni, melly sziutugy e r e d e t i s é g e ,  
mint r i t  k a s á g a  által nemcsak a' legfőbb szellemi élvezetet igémé, hanem egyszer
smind bő anyagi haszonnal is gyümölcsöznék. Egy nagyszerű f e l o l v a s ó  és s z a v á 
l á s i  a c a d e m i a  rendezését értjük, mellyben minden irói notabilitásaink — köz- 
tisztelet- és szeretetben álló hölgyeink és férfiaiak — résztvenni fölkéretnének, hogy 
szellemi tehetségök gazdag aknáit feltárva, azok kincseivel nemzetiségünk érdekében 
buzgólkodó távol hazánkfiának működéseit gyámolitsák. Épen nem kételkedünk, hogy 
nemzeti színházunk lelkes igazgatója e’ czélra szívesen átengedendi csinos szintermét, 
a'budapesti közönségnek illyféle szellemi mulatságok iránt több ízben bebizonyított 
fogékonysága pedig a’ legfényesebb sikert remélteti. Igaz ugyan, hogy a’ jótékony 
ésközczélokra szentelt mulatságok újabb időkben igenis gyakoriak szoktak lenni: va
lahányszor azonban az illyes mulatságok csak némi kis ingerrel és érdekességgel bír
tak, a' részvét irántok kiapadhatlannak tetszett, ’s az e’ mutatványokra özönlő közön
ség szinte feledni látszék, hogy pénzét jó  czélra ’s nem a" maga mulatságára adja ki. 
Hátha még ezen tervünk létesülhetne ? teljes reményünk van, hogy ez által tán egy
szerre annyi gyűlne össze, mint a’ mennyit hónapokig sem bírnánk a d a k o z á s o k  
utján beszerezni! —  Mi megpendítettük a’ dolgot, — lelkes vállalkozóink közt, 
úgy hisszük, bizonyosan üdvözlendjük a’ t e t t  e m b e r é t  is!

♦Koszorús Jósikánk ,az élet utjai4 czimü legújabb regényének ismertetését 
jövő füzetünkben adandjuk.

*Az angol saltomortalisták a’ német színházban rósz ,Geschaeft‘-eke t csinálnak: 
múlt pénteken utolszor ugráltak. Hihetőleg most mi budaiak fogunk ezen élvezetben 
részesitetni.

*Szinte múlt pénteken a’ hangászegyesület javára nagyszerű academia rendel
tetett — a’ budai német színkörben. Mégis furcsa, hogy senkinek sem jutott eszébe, 
e’ mulatságot inkább a’ n e m z e t i  színházban, mint az úgy nevezett arénában adatni, 
vagy tán azért történt ez, mért a’ pestbudai hangászegyesület m a g y a r  egyesület? 
,Korschama Diener!4 mondja a’ ,Honderű.4

♦ismét egy szép vonása a’ fővárosiak jótékony szellemének, ’s örömmel hirdet
jü k ,  hogy azoktól e red , kiket a’ rósz akarat és embertelenség az elkülönzés abnor- 
mis állapotával ’s honfiúi érzés hiányával szokott vádolni. — A’ p e s t i  i z r a e l i t a  
k ö z s é g  ugyanis april 15 d. költ ’s a’ pesti gyermekkórházi választmányhoz intézett 
hivalalos m a g y a r  levelében értesíti az említett választmányt, mikép egyesülve a’ 
kebelbeli izraelita nagykereskedőtestülettel, elhatározá, at pesti s z e g é n y  g y e r 
m e k k ó r h á z i  intézetben, mellynek minden osztály és valláskülönbség nélküli jó té
kony hatásáról meg van győződve, e z e r  p e n g ő  f o r i n t t a l  egy ágyat alapítani 
,Pesti izraeliták alapítványa4 czim alatt, ’s a’ nevezett öszveget készpénzben azonnal 
le is fizetni. — A’ választmány kedves kötelességének ismeri forró hálaköszünetét 
szavazni a’ tisztelt községnek, emberszerető érzetének ezen újabb fényes bizonyságá
ért, ’s midőn ezt közhiresitenisiet, csak gyönge tolmácsává avatja magát azon magasz
tos öntudatnak, melly minden jóteltnek hív követője szokott lenni. — —  S z e n t  
E n d r e  városa ugyanezen intézetnek ö t  p e n g ő  f o r i n t o t  ajándékozott.



32

*Ez alkalommal örömrtiet értesítjük a’ t.  közönséget, miszerént a’ gyermekkór
ház épitése annyira halad, hogyjövö sz. Mihály napjáig hihetőleg elkészülend 's egyike 
leend fővárosaink díszesebb középületeinek. Folytonos és tetemes adakozások tanúsít
j á k ,  milly nagy részvéttel viseltetik a’ közönség ezen üdvös és honunkban egyetlen 
intézet i r á n t ; vajha létesülne már azon alapszabályilag is megpendített eszme, a’ 
kórháznak o r s z á g o s  i n t é z e t t é  való alakulása, hogy igy működéseinek szaba
dabb tér engedtetvén, minél údvösebb hatást gyakorolhasson az egész hazára nézve.

^Császár Ferencz ur, egy lelkes honleány felszólítására: Járu lna  az irodalom is 
enyhítéséhez azon csapásnak*, meily az aradmegyei lakosok több ezreit a1 februári viz- 
áradás és tűzvész által érte4 — eltökélé magát, szépirodalmi munkák gyűjteményét 
közrebocsátni, ’s felhiván honunk lelkesb, jelesb íróit, hogy e’ vállalat létesítésében se
gédkezet nyújtsanak, örömmel h ird e t i , mikép a' magyar irodalom koszorúsaiban 
helyzeti bizalmának a’ süker szivemelöleg felelt meg. A’ gyűjtemény kevés hónap 
múlva meg fog jelenni,  sok gyöngyét összesitvén magában hazánk jelesb irói szerze- 
ményinek. A’ könyv műmellékletekben sem fog szűkölködni, ’s kiállítása — a’ mennyire 
a ’ czél engedni fogja — pompás leend.

#Es most . . gyürkőzzünk kissé neki ’s doboljunk és trombitáljunk a’ magunk 
laka körül, midőn már eleget mulattunk a’ szomszédban. Tehát legelöl is avval az 
örvendetes újdonsággal akarjuk meglepni t. olvasónöinket, hogy az , E l e t k é p e k 4 
l e g f e l s ő b b  e n g e d e l e m n é l  f o g v a  j ö v ő  j ú l i u s t ó l  k e z d v e  r e n d e 
s e n  m i n d e n  h é t e n  f o g n a k  m e g j e l e n n i .  Önök tud ják , nyájas olvasónök, 
hogy sem Dulcamarak, sem nagy urak nem vagyunk, tehát sem dicsekedni, sem sokat 
Ígérni nem szeretünk, mert a’ dicsekedés mindig collegáink rovására történik, a’ sok 
Ígéreteknek pedig f e l é t  sem szoktuk megtartani, ha az előfizetőket elkapkodtuk — 
egymás elől. Tehát csak annyit mondunk, hogy az ,Életképek4 ezután is olly csinos 
alakban jelenendnek meg, mint eddig, hogy azokat legjelesebb íróink koszorúja gyá-  
molitandja, mint eddig, hogy képeink nemcsak a’ legszebbek és legfinomabbak vala
mennyi lapokéinál (a’ franczia ,Monitéur d£ la mode4-o t kivéve), hanem a’ legújabb 
és legizlésteljesebb divatot olly gyorsan közük, mint a’ Páris és Bécs közti útnak 
távolsága csak megengedi, a’ pest-debreczeni utón pedig, kivált télen, szinte lehetet
len volna, hogy továbbá a’ mű- és egyéb nemmü-mellékletek, ezután olly sűrűén vál- 
tandják fel egymást, hogy a’ felév végével teljes képgyűjteményt birandnak szép olva
sónőink, végre, hogy — mákszemnyit sem tekintve anyagi hasznunkat — annyit kö l-  
tendünk ezentúl is lapjaink pompás kiadására, miszerént hat — hétszáz előfizető után,ha
csak legalább mégegyszer annyira nem bírunk szert tenni, tán annyi sem marad, 
hogy tulajdon lapunkra praenumerálhassunk. Mint mondtuk, ezt mind nem akarjuk 
megemlíteni; mi ismerjük egymást, a’ nyájas olvasóné bennünket és mi a’ nyájas ol- 
vasónét — ’s ezzel punctum. Utóemlékeztetésül csak annyit, hogy minden nevezetes 
változások és bővítések daczára az előfizetési díj az előbbi marad. Már most, kérem 
alázatosan, ba minden negyedíven csak négy jó gondolat van, tehát mintegy sz  á z -  
k i l e n c z  v e n  h a t negyedívre félévenként h é t s z á z n y o l c z v a n n é g y  jó gon
dolat esik, a’ mi — tekintvén sok vastagbörü köteteink gondolatszegénységét — öt 
és hat pengő forinttal csakugyan nincs drágán megfizetve.

^Tegnap — isten bocsássa meg bűnömet — a’ német színházban voltam. Ha 
S t a u d i g l t  nem akartam volna meghallgatni, nem tudom, milly erő vonzhatott 
volna ezen — bizony nem rágalom mondatja velem, mert akárki meggyőződhetik ál
lításom valódiságáról — tehát ezen kellemetlen büzü sötét barlangba, a’ kontármü- 
vészet és botrányok fészkébe, minővé a’ roppant költséggel épült idegen Thaliának 
szentelt dunaparti palota aljasult. Egyik botrány a’ másikat űzi, ’s valahányszor az 
hallik, hogy a’ , ném etiben  scandalum lesz, mindig tömve van a’ színház. Az igazgató 
ur ezt jól tudván, a’ ,scandal‘-csinálást speculatio tárgyává tévé. Minap bizonyos I r -



33

m e r t  hozatott ide a 'róm ai birodalom valamellyik zugbódéjából, — gondolom F e
ri wbergából, hol olly jó mézes lepényeket lehet kapni — és a’ színpadra lépteté, hogy 
énekeljen valam it, ő szívesen énekelt volna , de egyetlenegy egészséges hang sem 
volt gégéjében, minek az a’ természetes köyetkezménye lön , hogy nem énekelt. A’ 
közönség áldott türelménél, de talán azon oknál fogva i s , mert évek óta nem hallott 
már a’ német színházban énekelni, az igazgató indiscretióját mély hallgatással fogadá, 
de midőn pár nap múlva , ördög Robert‘-ben ismét föllépteté ’s pedig épen azért 
lépteté föl, mert nem tudott énekelni, ’s mert ö — az igazgató t. i ,  — a’ közönséget 
annyira tiszteli, hogy kötelességének ismeré azt egy kis scandalummal mulattatni. 
Tudta ö előre, hogy ez által ismét tömött színházra számolhat, és nem csalatkozék,—  
mert volt nép, a’ mennyi csak beférhetett és nem férhetett, de volt tombolás, pissze
gés, füty, lárma ’s minden, mi egy becsületes botrányhoz megkivántatik. A’ közönség 
boszankodott, az igazgató nevetett, ’s harmadnapra bizonyosan ismételteti zsebe ja 
vára a’ scandalumot, ha derék kapitányunk — olvasván a’ hírlapokban, mikép múlt 
hetekben bizonyos Marini nevű olaszénekes (?) a ’ bécsi udvari színpadon való fellé
péstől, irgalmatlan rósz kornyikálása miatt, rendőrileg eltiltatott — mondom, ezt ol
vasván, az igazgató urnák speculatióit meg nem hiúsítja, 's a’ botrányt okozó vitézt 
el nem ugrasztja. Most ismét minden rendén van — uj botrányig.

*Leirhatlan egyébiránt azon derutált állapot, mellyben a’ német színház jelenleg 
teng. Valóban olly mélyen sülyedt itt már a’ művészet és vele a’ műértelem , hogy 
nincs már messze azon idő, midőn Thalia műcsarnoka majombódévá változik, hol a’ 
tömeg még jó  ideig mulatni és kiröhögni fogja magát, de a’ jobbizlésüek undorral 
fordulnak el és hagyandják oda helyeiket. Csak a’ vak és rósz szándékú nem látja, 
vagy nem akarja átlátni, milly magosán áll ezen botrányfészken felül a’ mi nemzeti 
színházunk!

*Oh, mert a’ közönséget igen könnyen lehet vezetni és jó  irányban tárté ni; 
mert a’ nagy tömegnek van ugyan hajlama az elaljasulásra, de van fogékonysága a’ 
nemesre, a’ magasztosra is. Nem igaz, hogy az igazgatóságnak a’ tömeg kedvét kell 
keresni, melly a'  nemesebb ízlésű müvek előadásait nem látogatja, ’s szüntelen csak 
aljas bohózatok ’s komédiázásokban gyönyörködik; nem igaz, hogy az igazgatóságnak 
ezen ferde Ízlést nevelni és terjeszteni kell; nem igaz, hogy a ’ tele pénzláda annak 
jele, hogy az igazgató a’ közönség megelégedését bírja: nagy különbség van a’ n a g y  
és az é r t e l m e s  közönség közt; egy okos és becsületét szerető igazgató bizony nem 
fog sokáig habozni, m e l l y i k n e k  keresse kedvét? Szilárd következetesség, eg y e 
nes irány, energicus ügyszeretet igen sokat eszközölhetnek olly közönségnél, melly 
műveltségre igényt formál ’s nem egyszer adá világos tanujeleit a’ komolyabb müvek 
iránti fogékonyságának és szeretetének. Máskép semmire sem megyünk, szem és fül 
ki fognak fáradni, ha nincs, mi szellemi tápot nyújtson. És ezt igen illenék megfon
tolni azoknak, kiknek napjában huszonnégy üres órájok van — megfontolásra.

*Egy egész halom újdonság fekszik előttünk, érdekesnél érdekesebb, a’ mint 
oyájas olvasónöink könnyen elgondolhatják, kik igen jól tudják, minő világfontos 
«jdonságok szoktak lenni, meliyeket mi és társaink hetenként vagy félhónaponként 
közölni, ’s a' közönség áhítattal várni és kedvelni szokott. Valóban örvendetes ellen
t é t  képezünk mi a’ Siede, a’ Temps, a’ ,Journal des debats‘ ’s egyéb külhoni lapok
kal, mcllyekben folytonosan a’ nemzet ügyét vitató legszebb értekezések és szív-  és 
észneraesitő czikkek közöltéinek, midőn a’ mi lapjaink tartalmát (azaz l e g k e d v e l 
t e b b  tartalmát) nyomoru komédiaviták, kávénénikés pletykák, családéleti botrányok, 
bérkocsisok és halárusnök gorombaságainak regestruma, tolvajcsínok ’s egyéb épüle
tes utczahirecskek teszik — az emberfia kíséreteibe jön, azt hinni, hogy zsebünkbe dug
tuk fejünket 's csak a’ hatodik érzéket — a’ tapintatot — használjuk, megtudni, 
olasz, angol, franczia vagy orosz lárvát válasszunk-e, ha e’ vagy ama társaságban fi-
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onkodnunk kell. Szomorú Ihema, uraim és asszonyaim, de nézzék csak ezt az újsá
got és azt, és emezt és amazt, és , hazudtoljanak meg — mond Julcsa a’ ,szökött 
katonádban — ha tudnak.4

^Bátrak vagyunk mindenek elölt tisztelt olvasónöinket mai divatképönkre figyel
meztetni, melly egy Parisban legújabban megjelent divatlap (czimét csupa irigységből 
nem nevezzük meg) képminlái után derék P e r  1 a s c a  rézmetszőnktől lapunk meg
jelenése előtt három nappal készülvén, találmány- és kivitelre nézve méltó vetélkedő
társa a’ közkedvességii Moniteur de la mode’ remek divatmellékleteinek. Ez egyszer, az 
igaz, rendkívüli utón jutottunk hozzá, de czélszerüen rendelkezénk, hogy valamint 
ezt, úgy a’ most nevezett újság divatlapját megjelenésük után legfölebb n y o l c z  n a p  
alatt megkapjuk 's úgy minden esetre előbb adhassuk, mielőtt megszűntek l e g ú j a b b  
divatképek lenni.

'^Pár héttel ezelőtt még a’ gőzösök rendesen bét órakor reggel szoktak Peslrő 
Bécsbe indulni, a’ hajóhíd pedig rendesen hatodfél órakor reggel szokott megnyittatui 
's rendesen másfél óráig nyitva maradni, hogy a’ budai utazók, hacsak mindjárt éj
fél után Pestre át nem sietnek , rendesen otthon maradjanak. Vigasztalásul azt mond
ták, hogyha majd májusban a’ gőzösök hat órakor reggel indulanduak, a’ hajóhíd fél 
öttől hatig fog nyitva maradni, ’s pedig a’ jó rend tekintetéből. Egy e’ napokban ki
hirdetett kapitányi rendelet azonban Pesten a’ hajót csak a’ gőzösök elindulta után 
engedi megnyitni — de Budán még most sem tudni, mikor nyitják ki, ’s igy  csak ott 
vagyunk bizony, hol előbb voltunk. — — Hiszen eleget figyelmeztetnek és kéretnek 
a’ t. ez. utazók, hogy utjegyeket még a’ gőzös elindulása e l ő t t i  n a p o n  váltsanak 
's ugyanakkor utpogyászaikat is adják által: ez mind azért van, hogy holmik biz
tosítva leven, másnap ha el nem akarunk késni, könnyebben — uszhassuk át a’ Dunát.

"'Némelly philantropusok illy alkalommal ugyan csónakokat ajánlottak: igenis, 
de ki gondoskodjék ezek rő l?  a’ h íd  b é r l ő ,  kinek télen úgyis elég gondja v an ,  
hogy egy pár lélekvesztöt kiállíthasson? vagy a’ g ő z h a j ó t á r s a s á  g ?  no bizony, 
mintha annak úgysem volna elég költsége ’s a’ mellett olly szembetűnő csekély hasz
na, hogy a’ legnagyobb indiseretio volna, tőle még több áldozatot kívánni. De hát 
ki legyen a’ vállalkozó? A z u r  i s t e n !

*A’ ,Világ4 múlt csütörtöki számában szép példáját közié a’ pesti gőzhajóhiva
talnál divatozni szokott inurbanitásról: mi hasonlóval szolgálhatunk. A’ budai nemet 
paródia ujonan szerződött első hösnéje, F r ä n z l  kisasszony, (ki, mellesleg legyen 
említve, igen csinos hölgyecske ’s meglehetősen dudlíroz) még nem tévé ki lábacská
ját a’ pesti partra, 's már a’ gőzhajói czédulaszedö által olly érzékenyen megbántatok, 
hogy még harmadnapra sem volt képes a’ fasátorban föllépni. Mondják, hogy e’ durva 
bánásmódnak (melly ha mindjárt nem is ritka, de annál gyakoribb szokott lenni a’ 
gőzhajói cselédségnél) oka Fränzl kisasszonynak ölebecskéje volt, melly az úti jegy
szeletet nem tudván elömutatni, mint becsempészettnek tekintetett "s a’ szabad ki
szállásban gátoltatott. A’ vita hevesebb's a'  jegyszedösuhancz részéről mindinkább 
udvariatlanabb lö n : minek eredményéül a' kisasszonynak bárom napig tartó gyön- 
gélkedése mondatik. Kevésbe múlt, hogy néhány bohózatkedvelók a’ müértő közön
ség közt e ' tragicomical eset miatt gyászszint nem öltöttek magokra.

■^A’ Horválhkerti tizkrajezáros reunio is megkezdetett már : az első nem 
annyira unalmas, mint untató volt ; egyébiránt igen mulatságosnak találtuk.

* N a g y  l g n á c z , a z  egyik political lâ > h é t  évig fáradhatatlan munkásságuse
gédszerkesztője, junius végével elhagyandja H. urat. Minden esetre nagy és érzékeny 
veszteség az illető lapra nézve: de azért a’ közkedvességü iró végkép lenem mondott 
az újságírói pályáról, mit nemcsak lapunk számára Ígért további szives közremunká- 
lása, hanem egy olly vállalat létrehozásában! törekvései is tanúsítnak, mellynck pályá
ján a’ maga idejében szives kézszoritással üdvözlendjük a' derék bajtársat.
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*Dr. R ö s * l e r  Antal és neje szül. B ö h m  Agnes, Ieánynevelő-inte'zetet állítot
tak Pöl Pesten, a’ városház-utczában 2 8 2 -d ik  szám alatti első emeletben. A’ kihirdetett 
nevelési terv szerént az ifjú leányelmék kiképzésére igen alkalmas és czélszerü esz
közök választattak. (Kár,  hogy a’ programmban annyi sok értelemzavaró sajtóhibák 
vannak: a ' többek közt a’ napirend áttekintetében délután ,ö 11 ö 1 h é t i g  o z s o n n a -  
e l ő k é s z ü l e t 4 tartatik.) Mi régebben ismerjük már e’ derék nevelő-párt ’s lelkiisme
retesen ajánlhatjuk intézetöket a’ szülők figyelmébe, mit nem minden intézetnél mer
nénk tenni, <

*Ugyan ki mondhatja meg nekünk , miért van pár nap óta a’ hid közepén egy 
hosszú festett pózna felállitva? A’ ki bizonyosat tud, méltóztassék arról a’ szerkesztő
séget szívesen tudósítani.

^A’ ,Remény4 gözöcske múlt szombaton kezdé ismét Budapest és Óbuda közli 
sétamenetét minden másod órában reggeli öt órától kezdve. Mondják, hogy egy con- 
curreuse fog .támadni, melly ugyanis az óbudai hajógyárban erősen készül ’s ,Budá‘nak 
neveztetni. Helyes; a’ concurrentia nem árt, győzzön a’ mi jobb!

*Azt is halljuk, de nem hisszük, hogy május elsejétől a’ Pestről elinduló nagy 
gőzösök a’ budai bombatérnel is meg fognak állani ’s az utazókat befogadni. Ez már 
igen nevezetes kényelem lenne a’ Budán lakó utasokra nézve — ’s épen azért nem tudjuk 
igazán hinni: majd belefuvunk a’ trombitába, ha csalatkoztunk.

* D o m i á n  ur, előbb pesti szabó ,az , angolkirályné4 fogadóban megnyitotta nagy 
pompával csinos kávéházát, mellynek érdekében ö —• t. i. Domián ur — Párisban 
volt, a’ honnan is azon egyetlen tapasztalattal tért vissza, hogy — a’ zsidókat nem 
kell a1 kávéházba beereszteni! Ugyan miért ment Domián ur P á r i s b a ?  ezt a’ humá
nus elvet akár Pesten is megtanulhatta volna — t. i. Domián ur.

*A’ , Társalkodó4, egyik minapi számában, méltó gúnynyal fakad ki egy pesti 
asszonyság ellen, ki kutyácskáját ölben czipelte az utczán ’s gyermekét a’ dajka által 
vitelé maga után: örvendetes ellentétül mi e’ napokban a’ budai vársétán egy főrangú 
hölgynek ölében —  tulajdon gyermekét láttuk, a’ mi bizony isten — a’ legszebb lát
vány volt. Mondtuk mi mindig, hogy a’ budai hölgyek —  de nem akarjuk a’ pesti höl
gyeket megbántani ’s azért nem is mondjuk, hogy Budán sokkal jobb anyák vannak, 
mint Pesten.

'"Koszorús költőnknek, V ö r ö s m a r t y  Mihály urnák, f i a  született,  ki a’ ke- 
resztségben B é l a ,  Mihály, Ferencz neveket kapott. Keresztelője a’ boldog apa hű 
barátja: C z u c z o r  Gerönk v o l t , ki e’ végett Győrből ide lerándult. Sok örömet a’ 
derék szülőknek, apja jövendőjét a’ kis világpolgárnak !

* We i s z n é  asszony is megérkezett huszonnégy gyermekből álló táncztársaságá- 
val ’s mult csütörtökön bérletszünésben ’s nem igen telt színháznál először lépett fel 
a’ n e m z e t i  ben. Mondják, hogy hat föllépésért e z e r  p e n g ő  forintot húz: sok 
pénz egy p o I k á é r t ’s egy stíriai n e m z e t i  tánczért! Ez alkalommal színészeink az 
,Ördög naplójá‘1 adák. Ugyan miért é n e k e l  a’ szép Balogh Pepi kisasszony? hisz ö 
amúgy is igen szeretetreméltó hölgyecske.

#Egy igen igen kedves urhölgy által megkérettünk, kérdeznők meg a’ nemzeti 
casinói tisztelt igazgatóságot, váljon a’ hangversenyeknél s z á m o z o t t  helyek van
nak-e, mellyekre aT később jövők igényt tarthatnak? mert ha nincsenek, úgy nem fog
hatja meg, milly joga lehetett valakinek, ötét ülőhelyéből udvariatlanul fölzavarni, és 
arra kénytetni, hogy a’ hangversenyt tüstént odahagyja. A’ tisztelt urhölgy több
szöri unszolásunkra sem nevezé meg azon v a l a k i t :  e’ tényecske azonban minden 
esetre figyelmeztetésül szolgálhat a ’ casinói hangversenyekre m e g h i v a t o t t  hölgy- 
koszorúnak.

^Kedves munkatársnőnk, a’ szép lelkű S a r o l t a  , későcskén juttatván d i v a t -  
c z i k k j é t  kezünkhöz, kénytelenek vagyunk azt híreink közé sorolni: e% is kis vál
tozatosság, és reméljük, hogy itt sem veszít érdekességéből. Tehát F. A.
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D I V A T .

ÉDES RÓZÁM!
P e s t ,  apr. 29-dik 1844.

Nem alaptalanul vádoltatom a r r ó l , hogy a’ divatügyet csak felszínesen érintem ; 
miért is ez alkalommal terjedékenyebb tudósítást szándékozom adni e’ tárgyban. Az 
élet közönséges embere, mit tennie kell, mindig halogatva cselekszi, ’s e’ könnyelmű
ségénél fogva gyakran nem bírja megfejteni feladatát. Ezen vallomás tán számolhat el
nézésre, mert nem mentegetőzésül hozatik fel. Tudom én, hogy mi hölgyek a ’ diva
tok tekintetében épen nem tartozunk az oeconomicus szellemek k ö zé , kik csak a’ jö 
vőnek élnének, ’s csak a’ jövőben élveznének. A ’ dolog természeténél fogva az élet 
a ’ pillanat sa já ta ; mi megérett gyümölcseit akarjuk szedni ’s é lvezni; nem szeretjük 
a’ lassan érlelődő gyümölcsöt szemlélni, ez —  nem pótolja az élvezést. Boldog is teni 
mindez természetünk eredménye. — A’ szép tavaszi napok, Rózám 1 meghozzák a’ ta 
vaszi kelméket is. Legkeresettebbek a’ valódi detain kelmék legizletesb szinvegyületben, 
’s annyira megfelelnek az évszak igényeinek — mérsékelt ároknál fogva is — hogy kö
zönségesen hordják azokat. A’ selyem-kelmék közt kitűnők: koczkásgros de naples, csíkos 
florentin csikós és koczkás pekin ombré, csikós foulard. A' forró nyárszakra is előre 
gondoskodtak Fabricius 3 grácziái — h o l , mint tudod, mindig a’ legujabbat találhatni. 
Van itt a’ majd lehelletfinomságu barége imprimé és barége cachmir, batiste d’ ecoce 
unie, jaconas, organdi; különösen ajánlhatók az előbbiek, mik ugyan a’ magas ár miatt 
nem igen válhatnak olly közönségesekké, mikép tán sokan óhajtanák. Egy hölgynek 
magas, szép termete e’ gyöngéd kelmében úgy tűnt fel , mintha felhőkben lebegne. 
Valóban nem gondolhatni habszerübb öltönyt, melly mintegy légből szövött. Ezer más, 
az öltözéknél nélkülözhetlen apróságot találhatni e’ kereskedésben, melly c’ tekintet
ben mindig kitünteti magát; ide sorozhatok: koczkás selyem écharpeok, cachmir nyak
kendők, camaillon-selyem mantelletek, dán kezgyük ä la chevalier; figyelmet érde
melnek a’ színes fátyolok is olly hölgyek számára, kik falun sokat járkálnak a’ szabad 
levegőn; megőrzik az arczot a’ lég csípősségétől, és sajátnemü bájt kölcsönöznek neki 
a’ szerint, a’ mint az halovány vagy piros. A’ legelkényeztettebb Ízlésű urak is szük
séges tárgyaikra nézve olly nagy választékosságot találnak Fabriciusnál, miszerént 
minden kívánság azonnal teljesíthető. Leginkább lekötik a’ figyelmet következő tár
gyak: gilet valencien, gilet piquet, fichu ä paionat, koczkás selyem écharpe.'— Szal
ma- és crepkalapokat láthatni ugyan már i t t - o t t ,  de még bizonyosat nem mond
hatni. Klausz divatárusnö e’ napokban vár illy czikkü nagy készleteket Bécsből ’s Pa
risból. — Finom ízlése ’s külső összeköttetéseinél fogva képes ö üzleteit olly kiterje
désben 's nagyszerűségben in tézn i, melly bármelly székvárosban is olly elismerést 
aratna, minőnek itt örvendhet.

Épen most látom, Rózám 1 a' leirottak áttekintésénél, hogy mégsem vagyunk olly 
szerencsétlenek és erőnélküliek, mint néha hinni hajlandó vagyok; könnyen megsér
tetünk és sebesülünk u g y an , ha az élet utján valamelly kínálkozó virágot akarunk 
szedni; ámde mig ezen semmiségek éltető fényt deritnek fölénk, nem lehetünk a’ bú- 
és balsorsnak olly annyira rabjai. De kik elkülönözve élnek e’ tömegektől, mellyek 
hidegen ’s visszataszitólag lebegnek el mellettük, kik kerülik a’ nyilvános mendemon
d á t ,  kik az életnek minden hiú fényre fecsérelt köznapi phrasisait utálják, ’s bensőleg 
gyűlölik: váljon nem boldogabb-e ezeknek kedélyhelyzete, mint amazoké ? üg y  hiszem, 
belső világuk szebb ’s dúsabb e’ külső zajlongásnál. Isten veled 1 Angyalok őrködjenek 
körötted ’s intsenek, hogy megemlékezzél S a r o l t á d r ó l .



MI HÍR B U D Á N ?

^ 'M á r  nem a’legujabb újság ugyan; de mindenesetre nevezetes esemény,hogy E I s l e r  
Fanni, a’ minden tánczosnök tánczosnője, május 25-dikén Pestre fog tévedni ’s a’ 
dunaparíi színháznak egészen restaurált padozatján föllépni vagy inkább f ö l l e b e g n i .  
Mondják, hogy azután, ha már minden ember eleget látta és csudálta ö té t , a’ n e m -  
z e t i b e n  is legkegyesebben tánczolni fog. Azt is regélik ,  hogy a’ páholyok és 
zártszékek ezen előadásokra mindjárt első napokban a’ hirdetés után elkapatvak; de 
azért ha valakinek kedve volna egy páholyért h ú s z ,  egy zártszékért ö t  pengő fo
rintot fizetni: azt a’ pénztárnál tán még az előadás estvéjén is megszerezheti ’s ez mind 
azért tör ténik , hogy a’ közönséget újságok és kávéházak utján illően haranguirozni 
lehessen, mikép a’ , mennyei Fanni4 sehol sem tánczolt o l c s ó b b a n ,  mint a’ pesti 
német színházban. Egyébiránt sok szerencsét az élvezethez!

* Érdekesebb újság (legalább annak kellene lennie) a’ Muszely Károly ur ha
zánkfia által rózsa-utczai Ízletes lakában rendezett e l s ő  v i r á g k i á l l í t á s !  — 
Egyik barátunk erről következőleg tudósit bennünket:,ki jót élvez vagy szépet látott, 
szives készséggel osztja másokkal is örömeit. Ma a’ v i r á g k i á l l í t á s t  láttam. Mi
dőn virágról szólok, s z é p  virágot értek ’s ha azt mondom szép, természetesen k ü l 
f ö l d i .  Muszely ur, csinos kertjébeu 4 0 ,0 0 0 ,  az az :  negyvenezer virágcserepet bir, 
telve fris, fiatal növényekkel , vagy buján tenyésztő ültetvényekkel idegen éghajlat 
alóL És mit csinál ö mindezekkel ? Hát ipart űz: tudja-e ön, magyar léttére, mit tesz 
az :  i p a r t  ű z n i ?  Mit maga termeszt vagy termesztett, azt elküldi olly helyekre, 
hová ollyakat előbb csak fökereskedelmi helyekről hordattak: egy fillérből, mellyet a' 
külföldnek adózott, ezret csinál, miket ismét a’ külföld fizet neki. Azt mondják, hogy 
ez ip  a r :  lehet, hogy roszul vagyok értesítve’s megfordítva tán h a z a f i a s a b b !  Milly 
gyönyörű látvány e’ virágsereg, az ind és ponti azaleak. a'cameliák és rhododentronok, 
az ericák’slb. ezer szebbnél szebb nemei; a’ szűk papíron nincs helye e’ gazdag neveknek 
‘s ha volna is,váljon ki Írhatná le e’ dicső, gyöngéd illatot,e'csábitó szinvegyületet,ez élénk 
szemvidító zöldet ’s ez egész virágzási pompát, melly a’ nézőt elbájolja, elragadja? 
Hej, ha Muszely ur városaink ’s urlakjaink Ízlésének hódol, aligha mást láttunk volna, 
mint rózsát, jázmint, tulipánt és szegfűt — ’s ezerek vándorlandának külföldre , mik 
most köztünk maradnak.— Látogatói számosak, ’s ki hitte volna, hogy ezeket nem a’ 
százszorszép és égöszerelem csalta ki olly meszszire. Igenis m e s s z i r e :  egész por
tengert kell keresztül úsznunk vagy fulladoznunk, mig az elvonult utczába kiérünk, 
mellynek elejére, valamint a’ kerti lakra illő lett volna felírást függeszteni, nehogy ári- 
nak felkutatása annyi fáradságba kerüljön ; Inában, napjainkban csak az korszerű, a’ 
mi k é n y e l m e s .  Igen szép lett volna még, ha M u s z e 1 y u r ,  ki született magyar, 
e ’ virágkiállításnál küljelek által is eszünkbe juttatja, hogy az m a g y a r  és m a g y a r  
f ő v á r o s b a n  történik. Ha az idegen virágczímeket és jegyzéket nem is említjük, 
méltányosnak találtuk, hogy az a’ ,man bittet die Blumen nicht zu berühren4 legalább 
magyar lett volna,avagy tán nem tartja Muszely ur szükségesnek, a’ m a g y a r t  illen
dőségre figyelmeztetni? Ez esetben szívesen kimentjük ötét. Mint halljuk, jövő őszre 
M. ur ugyanazon lakában g e o r g i n i a-k i á 11 i t á s t fog rfendezni, mellyre clőlegesen 
figyelmeztetjük a’ virágkedvelöket.

*
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*  A’ csinos, ízléssel és kényelemmel épített B u d a  gőzös, melly nem sokkar 
kisebb, bár kevesebb lóerejü a’ többieknél, május elsejétől rendesen folytatja útját 
a’ két testvérváros és Óbuda közt. Hét nap alatt közel 1 4 ,0 0 0  embert szállított, 
mellyböl egyedül vasárnapra (május 5 -d .)  6 8 0 0  esett. E’ napon olly nagy volt a’ 
tolongás, hogy a’ nevezett gőzös S o f i a  gőzössel felváltva szeldelé a’ szőke Duna 
habjait. A’ ,Remény4 felhagyott próbasétáival a’ Dunán ’s ,  mint hallik , tulajdonosa 
által más czélra fog használtatni.— Egyik igen tisztelt collegünk neheztel a’ gőzhajó- 
társaságra, azért, hogy Bu d áv a l  a’ gyönge R e m é n y t  elnyomni akarván , monopó
liumot szeretne űzni: e’ vád nem áll,  m er t ,  mint biztos kútfőből érte ttük , m i n d e n 
k i n e k  (t. i. kinek pénze és vállalkozási szelleme van) szabad a’ nevezett (Pestbuda 
és Óbuda közti) menetekre gőzöst építeni,  sőt a’ ,Remény4 tulajdonosának ezen sza
badalom mindenek előtt (úgy gondoljuk, miután a’ gözhajótársaságnak már egyszer 
meg is tagadtatott), kieszközöltetett, s bizony csak az ö hibája , vagy nevezzük bal
esetnek, hogy hajócskája gyönge szerkezete miatt a’ concurrentiát a’ sebesen szeleié, 
solidépitésü Budával kiállani nem bírja. Mi nem vagyunk sem barátjai sem fogadott 
dicsbéresei a’ gőzhajótársaságnak, de azért ,  liogy b e c s ü l e t e s  versenyzésbe bo- 
csátkozék ’s ezen verseny által a’ közönség is nyer, a’ korholásnak helyét nem látjuk. 
Győzzön, a’ mi jobb.

* Ez alkalommal szabadjon azoa sokfelül nyilvánított óhajtást is kifejezuünjk: 
vajha a’ gőzös az Óbuda alatti úgynevezett nádorszigetnél is kiköthetvén, ej gyönyörű 
kert közélvezet helyévé büvöitethetnék. Fenséges tulajdonosa, kinek a’ testvérvárosi 
közönség a’ tömérdek üdvös intézmények mellett annyi kényelmes élvek részesítését 
is köszöni, ezt bizonyosan nem ellenzené, ha népünk gyöngédebb figyelemmel visel
tetnék másnak tulajdona iránt — mint ezt legközelebb szomszédságunkban, a’ bécsinél 
lehet észrevenni, ha közönséges mulatóhelyeken összegyűlni szokott — ’s méltányolni 
tudná a’ szabadságot, melly által a’ természet nemesebb élveiben részesítetik. Volt 
példa, hogy ellenkező történt — de ha t ö r t é n t  is, nem lehet következtetni, hogy 
ezután is történni fog. Hisz pár év múlva a’ műveltségben is haladtunk, pedig ugyan 
nagyot — csak legyen most, ki ezen műveltségünkben bízzék —  kára nélkü l!

*Mult kedden (f. hó 7-dikén) a' n e m z e t i  színházban Vörösmartynknak várva 
várt vígjátéka ,a’ fátyol titkai4 adatott először’s harmadnapra ismételteit. Az első elő
adás Kovácsné asszony jutalomjátéka volt , 's néző, a’ rósz idő daczára is, a' páholyo
kat kivéve — mellyek, mint tudjuk, leghöbben buzognak a’ nemzeti darabok mellett 
— szép számmal gyűlt össze ; a’ második kevésbé látogattaték. — Felesleges volna, 
e’ vígjáték bővebb ismertetésébe bocsátkoznunk; évek óta forog már az a’ közönség 
kezeiben a’ Bajza által kiadott Aurorák egyikében: mi csak azon csudálkozunk, hogy 
színpadra mégis csak most juthato tt,  Bartay ur igazgatása alatt ’s pedig épen akkor, 
midőn sokfelöl arról vádoltatik, hogy a’ valódi költői becsű müveket pénztárdagasztó 
látványosságok által szorongatja le a’ színpadról. Hány év óta áll fen már a’ magyar 
színház? ’s mindeddig nem jutott három estóra a’ koszorús költő e’ vígjátékénak ada- 
tá sá ra , holott az néhány év előtt adatva bővebben részesülhete a’ nagy közönség te t
szésében is, mint most, midőn ennek Ízlése jóformán finnyásul!.— E ’ vígjáték nem a’ 
társalgás mezején forog ; jelenései és az élet közt nagy különbség v a n ; emberei nem 
valódiak; az előforduló helyzetek erőltetettek, valószínűtlenek, ez mind igaz ; —  de 
vannak ám benue magas költői becsesei bíró dialogok, ihlett lélekböl eredt eszme- 
virányok , mellyek a’ műveltebb lelkű olvasó előtt becsessé teszik azt ’s minőket csak 
V ö r ö s m a r t y  tollából várhatunk . . . .  Az érzelem megragadón hű festése — nem 
cselekvésben, de kedélydűs szavakban, mint ezt a’ lyra fölkentjétől várhatni — teszi 
e’ vígjáték legerősebb oldalát. — Színészeink legjelesbei működtek az előadásban ’s 
a’ szerepek szorgalmas betanulása, jeles játék és kerek összevágás által törekedtek a’ 
művet a’ közönség előtt érthetösítnlj kedvessé tenni, ....ki.
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* A’ divat ügyében e’ napokban Sz e b e r é n y i  Lajos űrtől Vieszkáról egy rö
vidke ugyan, de korszerűsége végett minden esetre figyelemre méltó czikket vettünk, 
mellyet nyájas olvasónöinkkel azonnal sietünk közölni, nem mintha őket illetné a’ 
leczke — melly ez egyszer az erősebb, azaz: az ú g y n e v e z e t t  erősebb nemnek 
szól — hanem hogy fegyvert adjunk szép kezeikbe, mikkel a’ férfivilágot rábírhassák 
ez igénytelen sorok méltánylására ’s — ha valahogy csudák történhetnének — ö n 
á l  ló  l a g  os  pártolására. — Miért is ne írhatnánk már egyszer egy őszinte s z ó z a t o t  
—  igy mondja Szeberényi ur — a’ d i v a t  ezen hatalmas zsarnok ügyében ? Hiszen 
a’ nagy költő nyomain már számtalan gyönge és igénytelen , erős és fellengös szóza
tokat láttunk irodalmunk mezején fel-feltünedezni, úgy hogy alig van korszerű tárgy, 
mellynek ügyében néhány „ s z ó z a t “  el nem peregtetett volna. Zsidók, czéhek, unió, 
nemzeti színház , nemzetiség ’stb. mind megkapták már külön külön s z ó z a t j a i k a t .  
Csak téged, egyedül csak téged, korunk bálványa, mellőztek el mindeddig íróink.

Szó a’ mi szó ; de egyszer már csakugyan ideje volna a' divatreformjához is 
hozzá fogni. Szóljunk kissé komolyabban a’ tárgyhoz. — Valamint mindenben, mit az 
■embernél látunk, hallnnk, tapasztalunk, elárulja műveltségének bizonyos fokát, úgy 
hogy ez a’ vallásra is kiterjed, mint Schiller mondja: ,in seinen Göttern mahlt sich 
■der Mensch1, úgy tagadhatlan, hogy a’ művelődés okvetetlenül az öltözetben is válto
zást okoz. — Ki ebben semmi egyebet nem keres, mint menedéket az elemek kelle
metlen befolyása ellen,.hogy az embernél körül—belől a’ négylábúak szőrét, gyapját, 
a’ madarak tolláit pótolja: annak, természetes,  mindegy, akármiilyen szabású lesz 
öltönye, csak legyen rajta két lyuk, mellyen karjait kitolja, hogy mozoghasson. De 
kinek ügyes és gyakorlott szeme a’ s z é p e t  mindenben képes kilesni, kinek Ízlése a' 
szép formát azonnal megkülönbözteti a’ rúttól, az illőt az illetlentől: az bizony öltö
zete szabására is figyelmet fog fordítani ’s nem elégszik meg akármilly lefüggö 
hunyával vagy kankóvaL —  Menjünk a’ hófürtökkel ékeskedő Kárpátoktól egészen 
addig, hol Dunánk Almás regényes téréin ömledezteli szőke habjait, és látni fogjuk, 
hogy egész hazánk majmolja abban a’ németeket, miszerint látogatási és társasági öl
tönyül a’ f r a k k  használtatik. Ez öltönynek rútsága és czélszerütlensége már szám
talanszor bizonyitgattatott szomszédinknál, úgy hogy kevés van, ki arról meg nem 
győződött volna. És mégis fentartja az magát nálunk is , mint valamelly ragadó nya
valya, mellytöl nem tudunk megmenekedni. Váljon mi lehet annak oka? A z ,  hogy 
nem bírunk elég önállással a’ külföldtől elszakadni és gyönyörű keleties viseletűnket, 
melly valamint a'testnek szép formát ad, a’ férfias szép termet kellemeit kitünteti, úgy 
egyszersmind kényelmes és célszerű is, mindeddig behozni nem tudtuk. Az , Életképek4 
ötödik füzetének mellékletében egy lelkes honleány levelének töredéke közöltetvén, 
azon óhajtást olvassuk benne, bár a’ hölgyek nagyanyáik dicső szokása szerint magyar 
fejkötőket viselnének. „Milly szívviditó látvány volna — igy mond a’ levéliróné — 
magyar menyecskét magyar fejdíszszel szemlélhetni valahára házi körében!“  ’stb. És 
mi mit sem óhajtunk annyira, mint ez t;  mert igy hűljelek által is mutatnák hölgyeink, 
hogy m a g y a r o k .  De váljon, férfitársaim, kivánhatjuk-e mi ezt, ha magunk is, egy 
két közgyűlést, vagy más tanácskozást kivéve, f r a k k b a n  és m a g a s  k a l a p b a n  
jelenünk meg? És nem pirulnánk-e, szeretett nőinket, vagy hölgyeket, kikhez egy 
szent érzet csatol, f r a k k b a n  karjainkon vezetni, mig az ö bájtagjaikat magyar sza
bást! öltözék fedezné? Bizony jó volna ezt szivökre venni azoknak, kiknek a’ divat 
módosítására közvetített, vagy közvetlen befolyások van. — A’ múlt országgyűlés 
folyama alatt ,,kezlyüirtó társaság“  keletkezett az ifjúság közt, és nemcsak számos 
tagokkal b ir t ,  de a’ Iegértelmesb fiatal embereket számította tagjaihoz: miért ne 
lehetne most ,,frakkirtó társaságokat“  alakítani, mellyek pedig sokkal czélszerübbek 
volnának, mint az előbbi ? Mert azt csak maga a’ jó  isten tudja , miért kellene keze
met a’ tói fagyának, a’ nap hevének kitennem, ha e’ kellemetlenségektől könnyű szer
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rel megóvhatom, ’s ez óvszer csak 4 0  xrba vagy legfölebb 1 forintba kerül?  A’ 
frakkirtó társaság azonban sokkai célszerűbb; mert ez által kiküszöböltetnék az annyira 
illetlen és czélszerütlen öltözet, és — mi ennél is több — megnyittatnék az ut nem>- 
zeti öltözetünk közönségesitésére.

Előre látom, hogy ez indítványom nagy ellenzékre fog találni: ’s pedig 1) wz 
a r s z 1 á n o knál, kik azt hiszik, hogy a’ magyar önerejével mitsem képes előteremteni, 
hanem kénytelen mindenben a ’ külföldet majmolni. De nem is lehet tölök mást várni, 
hiszen mikép udvarolhatnának ők a’ német, akarám mondani magyar nagyoknál, kik 
életök legnagyobb idejét Béesben töltik, frakk nélkül. Nem volna-e ez megbocsáthat- 
lan vétek a’ világszerte elfogadott etiquette sérthetlen törvényei ellen? Valamint te 
hát az oroszlánnak legnagyobb ereje farkában rejtezik : úgy az arszlánok is minden 
beesőket a’ repülő fecskére emlékeztető frakkban helyezik. É ljenek! — 2) Ellenem 
szegülnek a’ fo n to  ív  a h a l a d ó k ,  kik az illy r ö g t ö n i  újítást károsnak, vesze
delmesnek fogják nyilatkoztatni. Mit százados s z o k á s  szentesített, azt nem lehet 
csak amúgy egy tollkarczolattal elenyésztetnij fogják ők mondani. És helyesen. így 
például: mi már m e g s z o k t u k  a’ rósz börtönöket, nem kell javító rendszer; mi 
m e g s z o k t u k  a’ henyélést, maradjunk meg az eddigi állapotban, dolce far niente ; 
mi már m e g s z o k t u k  a’ kegyetlen rósz utakat, ne javítsuk! Lám , ha sokat fontol
az ember, a k k o r ------ nos akkor ? — — akkor csakugyan megfontolja ám a ’ dolgot.
— Ezeknek azonban könnyen válaszolhatunk. íme, uraim! hiszen mi is csak fontolva 

haladunk; mert hiszen az előbb keskeny frakkokat szélesebbekké szabattuk, és lett 
belölök Q uaker,  ezt ismét helyesebben szabván , lett belőle nem tudom mi, fél frakk 
és fél kaput. Szabassuk már most még egy kissé szélesebbre és varrassunk reá egy
szerű zsinórokat — és czélnál vagyunk.

Illyen és hasonló ellenzéseket előre láthatni ugyan, de ez senkit se legyen ké
pes elrettenteni; kinek több bizodalma van azon jobb érzésű, és az ízlésnek ’s nem
zetiségnek, kivált, hol ez karöltve jár, hódoló férfiakban, sem hogy indítványa buká
sától félnie kellene. Mert kinek ép szive, józan értelme: az csak mindig többre fogja 
becsülni a’ szépet és nemzetit a’ rútnál és idegennél. ’S azért a b  as a’ f r a k 
k o k k a l ! !  S z e b e r é n y i  L a j o s .

■”* D e b  r e c  z e n  bői april 26-d ikáró l e’ tudósitást vettük — kissé késöcskén 
ugyan, de nem kell felejteni, hogy tejesmézes hazánkban Debreczen — daczára a’ 
gyorskocsiknak’s a’ vecsalbanitzi vaspályának— szintolly meszsze esik tőlünk, mint 
Paris, 's hogy tizennégy nap múlva a’ hírek innen is, onnan is még mindig jókor ér
keznek, ha csakugyan érkeznek. — Tegnap tartotta — szól a' levél — utolsó hang
versenyét,  mielőU külföldre utaznék, az ismeretes zenész Dobozy Károly. Kedélyes 
nemzeti szerzeményei, müveit magyar szellemben — mellyet idegen születésű zené
szek sajátjokká tenni többnyire nem tudnák — szerzői értelemmel előadva, igen ked
ves hatásúak valónak a' szép számú válogatott közönségre. Azonban az ifjúság kedvét 
legerösben fellobbanlotta a’ múlt bálok örömeit visszatükröző keringőfüzér, melly a’ 
közelebbi farsang legkedvesebb keringöiböl vala összeszerkesztve. A’ hangversenyt 
színi előadás is gyámolította, mellyben műkedvelők vettek részt. Szavaltaltak ezen
kívül Garaynak remek balladája: Kont, és Vörösmarty kedélyes tréfája: a’ holdhoz. Az 
utóbbinak szavalása jobban tetszett. Végre még nemzeti tánezot is láttunk a’ szép 
termetű, ’s könnyű lejtésű Fitos és Thúry tánezművészek és egy szépen haladó mű
kedvelő által előadva; kiknél azonban aránylag alkalmasint nagyobb kedvességet ta
lált a’ kis Bállá leányka, kinek a' tánezban máris oily szép testtartása és pontos zene
mértéke van. — Április 21 kén ,  mint királyunk születési ünnepe után következő 
vasárnapon, a régibb casino részvényes bált tar to t t ;  a’ tiszta jövedelmet a’ tervben 
levő kisdedóvó intézet javára szentelvén. Szép számú közönség gyűlt össze, ’s csak
nem hajnalig tartott a ’ mulatság. — Múlt napokban, ugyanazon napon két szerencsét-
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lenség történt. Reggel a" zsibvásárban egy leányka állítólag talált pisztolyt árúit, 
mellyet egy mesterinas próbául elcsattantván, elsü tö tt; ’s vele egy szegény furmányost 
tetemesen megsértett. Estve pedig egy részeg katona dühösen szaladgálván szu- 
ronyos puskájával, egy szegény gyógyszertári munkást, ki történetesen vele szembe 
ment, agyon szúrt. Még nincs elitélve a ’ bűnös ügye. —* Mi is láttuk már szegény 
színpadunkon a’ Szigligety „két pisztoly“-át . Illy csekély előadási kellékek mellett is 
megtette hatását; sőt egy pontban tán felül is haladta a’ pesti előadást; mert a’ ka- 
násztánczot egy Hegyi nevű huszár oily jól járta el, baltáját olly ügyesen forgatta, a’ 
kanászfüttyentéseket olly jellemzöleg alkalmazta, hogy aligha van kanász, ki mindezt 
jobban tenné. M. M.

*  Hajóhidunk, melly ezelőtt két héttel egy neki iramlott talp által olly teteme
sen megsérült, hogy idegen segítség nélkül —  ollyant értünk t. i. melly jószántából 
’s nem hatósági ügyelet után érkezék —  tán most is olly csonka állapotban volna, 
mint a’ budai vártemplom tornya, valahára ismét berakatott. A’ törvénytudósok most 
azon vitatkoznak, ki fizesse meg a’ kárt :  a’ talpnak tulajdonosa, vagy a’ horgonyőr
ség? Mivel azonban a’ talpnak, melly a’ rajtlevö szerekkel ugyan eladva, de átvéve 
még nem v o lt , b i z o n y o s  tulajdonosa nem akadt, a’ horgonyörség pedig nálunk 
csak ideálban (azaz: a’ papiroson) létezik; nem nagy fejtörésbe fog kerülni kitalálni, 
hogy a' kárt a’ hajóhíd tulajdonosa fogja viselni.

* Mivel épen a’ hídnál vagyunk,,lehetetlen említés nélkül hagynunk azon bot
rányt, mellynek ott múlt héten tanúi valánk. Nem újság ugyan, de a’ botrány neme uj 
’s ennélfogva közlendőnek véljük. A’ bucsujárók — kiket most seregesen láthatni 
városainkon átvonulni — ájtatos énekek közt térvén meg sz. Keresztről, egyik közü
lök egy urnák, ki kalapját csak könnyedén szellözteté a’ zászlók előtt, neki rugasz
kodik "s azt lecsapja fejéről. Az ur e’ durva tett miatt fölingerülve, a’ megtámadót 
mellbe löki, mire többen az ájtatos nép közül,  botokkal és zászlókkal neki esvén, 
ugyancsak derekasan ,kikezdék‘ : a’ szegény áldozat vérborította arczczal menekült 
me? nagynehezen a’ dühös csoport gyilkos kezei alól. Ezen egész jelenet csaknem 
a’ hid elején történt számos néző és a’ -rendőrség előtt: hogy az utóbbi nem mozdult, 
az nem csuda ; de hogy a’ nézöség e’ botrányt tűrte és nem akadályoztatta — hisz 
nem kellett volna épen dorongokkal közikbe rugtatni — ezt már nem lehet helyes
leni. —

*  Az uszdák is divatra kaptak már. A’ katonai F l a m m  őrnagy igazgatása alatt, 
czélszerü elrendezése, pontos szerkezete és közelsége által főleg ajánlható.

* Eszik a' fagylaltat is— ’s pedig a’ hűvös napokban fogvaczogva, mivel divat, 
most, azaz: melegebb napokban por- és rekedt levegőben, mivel ismét dívát. F i s c h e r -  
nél kétségkívül a’ legizletesb fagyialtat kaphatni, Da Íme rnél a’ legtöbbet.

■' Május 7-dikén egy pattantyús közkatona a’ hid közepéről a’ Dunába ugrott, 
miután kardját és csákóját előbb csendesen leölté ’s a’ hajó párkányára tévé. A’ 
szerencsétlent kétszer veték föl a’ habok — tömérdek ember nézte halálküzdelmeit 
’s megmentésére senki sem sietett. Yizmentő intézet, uhi es?

* A’ városházpiaczot erősen kövezik: bizony ideje is volt e’ fyukszemszülő 
intézetet restaurálni. Ugyan ott az ájtatos atyák nagyszerű épületet akarnak emelni, 
a ’ mi ismét uj díszt kölcsönözend e’ térnek. Egyébiránt tán rég nem építettek már 
annyit Pesten, mint az idén —  hja, mert nincs pénz!

*  Egyik barátunknak múlt héten estve kedve kerekedvén kis sétát tenni a’ 
füvészkertbe; egy könyvet visz magával ’s bemegy a’ nevezett kertbe. Alig ül le ’s 
fog hozzá az olvasáshoz, midőn egy durva kinézésű kamasz, hihetőleg a' kertnek fel
vigyázója, e’ laconicus megszólítással köszönti: ,a u s z sz  i ! ‘, mi finommagyarul annyit 
tesz: méltóztassék a ’ kertből kegyesen kilódulni. Barátunk is igy értelmezvén ezt, 
ügyeimjzteté a’ migyar intézőnek német cselédjét, mikép épen nem ártana, ha kissé
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udvariasban bánnék az emberrel, mire azon választ nyeré, hogy vele (t.i. barátunkkal) 
bizony nem fog sok czerimoniát csinálni,’s ehhez oily jelentő mimicét fintorított, hogy 
csak a' nekigyürközés és ajtókinyitás hibázott még. —  A’ ki egyébiránt ezen hu
mánus módról személyesen meggyőződni a k a r ,  az fáradjon hat óra után a’ botanicus 
kertbe, hol a’ felvigyázó úrral találkozni szerencséje lehetvén, kis ideát kaphat, milly 
embereket kell nyilvános intézetek őrjeivé alkalmazni.

* Múlt héten a’ Gellérthegyen tragicomicus eset történt. Egy pesti tanuló meg
látogató az ősz tálét ’s kényelmesen akarván élvezni a’ szép természetet, pőrére vet
kezik ’s letelepedvén a' fris főre, mintegy negyedóráig tartó tyukszemirtó tnanipulatio 
után elszenderült. Midőn fölébred, azt veszi észre, hogy ruhája és csizmái eltűntek — 
szemeit dörgöli, fölugrik, kémlel, keres, jajgat — keserű valóság volt. Egy arra -  
sétáló avval vigasztalá a’ tépelődőt, mikép mintegy félórával találkozók egy suhancz- 
czal, ki jókora nyalábbal hóna alatt a’ hegyről lesietett , ’s azt a ’ tanácsot adá n e k i : 
feküdjék ismét le ’s várja be nyugodtan az estét. Képzelhetni, milly édes lehetett ez 
a' második álom !

* Épen most halljuk, hogy Ruprecht Adel kisasszony, a’ szeretetreméltó mű
vésznő, egy sebesen hajtó társasági kocsitól legázoltatott ’s mindkét lábát eltörte. Ezt 
a' szép kisasszony azon példás rendnek köszönheti, melly szerint eddig még egy bér
kocsis sem fenyitetett meg, ki a’ járdát kocsiutnak tekinté ’s a’ rajtamenőket letipratá.

* A’ városi színházban múlt vasárnap másodszor adák ,a’ magyar szökött katona1 
czimü nézöjátékot Schalltól, ugyanazt, mellytöl Szigligelink mondatott kölcsönözni az 
alapeszmét kedvelt népszínművéhez. A’ történet igen épületes volt 's tán megérdemli, 
hogy a’ tisztelt közönség is tudomására juthasson és lássék, mint iparkodnak m a g y a r  
irodalmunkat, mellynek napontai felvirágzására sápadt irigységgel tekintenek olly so
kan, újból szopott rágalmak és koholmányok, a’ kajánság ezen rongyszülöttivel aláásni 
és gyanússá tenni — ha t. i. l e h e t n e .  Mintegy két hónappal ezelőtt bizonyos 
H a l l e r  (álnév) nevű eg y ed ,  házallás közben a' pesti német színház igazgatójához 
sompolyogván, színdarabbal kínálta meg ötét, mellynek czirpe vala: , szökött katona, 
nézöjáték 3 felv. Schall K. után szabadon fordította Haller.4 — F o r s t  ur, a’ városi 
színház igazgatója, elolvasván a ’ müvet, azt találá , hogy az majdnem egészen Szigli
geti .szökött katonájához hasonlít’s ennélfogva tüstént megszerzé Schall Károly, ma
gyar szökött katona1 czimü bohózatát,  hogy meggyőződjék, váljon ki követett i t t  el 
tulajdonképen irodalmi orzást? Schall Károlynak ezelőtt mintegy huszonöt — harmincz 
év előtt ir t illy czimü müve azonban aYegsilányabb vasárnapi bohózat, mellynek (mint 
most kétszeri előadásakor kisült) egyetlen jelenete sem hasonlít Szigligeti annyira 
kedvelt színmüvéhez ’s e’ szerint az orzást senki más el nem köve tte , mint Haller 
uram ’s pedig olly szemtelenséggel, hogy a’ személyeket és jeleneteket ugyanazon 
minőségben megtartó és következtéié’s csak a’dialogust változtató saját buta felfogása 
’s aljas modora szerint. A’városi sinházigazgató e’ rút tényről meggyőződvén, Haller- 
nek a’ nevezett férezmüvet visszaadó, mivel —  ’s ez Forst urnák becsületére válik
— sem Szigligeti írói jogát nem akará megsérteni, sem a’ nemzeti színházzal illy 
kellemetlen 's egyszersmind törvénytelen összeütközésbe jöni. Haller teliót csempészett 
árujával a’ budai német színház igazgatójához házallott, ki a’ magyar darabot nem is
mervén, szavainak hitelt adván, a’ darabot tőle megvette ’s februarius 22 -dikén zsú
folt háznál színpadra hozatá : minő művészi eredménynyel? elgondolhatja az, ki a’ 
nyomorú előadást a’ még nyomorúbban eltorzított, minden nemesebb jelleméből töké
letesen kifordított férczeléshez méregetni akarja. A' darabnak további adatása azon
ban tüstént betiltatott. Haller eleget védte és védette magát néhány lapokban, mcllyek 
ez alkalommal épennem a’leglovagiasban viseltettek Szigligeti’s magyar érdekeink iránt
— most S c  ha II darabja adatott,’s a’ ki látta, annak bizonyosan nem fog eszébe jutni, 
derék Szigligetinket az orzás. legkisebb gyanújával is illetni, hanem igenis ez ocsmány
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tettet literariai becsületének bemocskolójára visszahárítani. Sajnos, hogy nincsenek 
határozott törvényeink, mellyek laz -illy szemtelen orzásokat megfékeznék ’s nincs 
más elégtétel ,  mint a’ kérdéses irodalmi orzás nagy mesterét, az álnevű Haliért, a’ 
közmegvetésnek átadni. Valódi nevét elhallgatjuk 5 lapunk olvasói őt úgysem ismer
nék; ismerik öt egyébiránt minden nyomorult teuton komédiás és hegedüczinczogó, 
kiket megónekelt, ’s ismerik öt a’ pesti marodeurliteratorok és zugirkászok, kiknek 
csapatvezére 1

*  A’ budai keleti vársétán uj reformok történtek. A’ fő- és mellékutak csinos 
padokkal láttattak el, mellyek lábai a1 földbe vannak ve rv e , hogy olly könnyen —  
be ne fűthessenek velők. Kár. hogy némelly pad olly magos, hogy a' rajtaülöknek 
lábai nem érhetik a ’ földet. Úgy látszik, e’ padok mignonóriásokra vaunak számítva, 
pedig Budán nincs sok nagy ember!

*  A’ vak hegedüjátszó T u r a n i c s  Antal vasárnap május 12-kén ismét hang
versenyt adott a' kisebb redoutteremben délelőtti 11 órakor. E ’ tekintetböl.a’ jelen
téslap e’ versenyt (melly természetesen more patrio németül volt szerkesztve) német- 
francziásan ,matinée‘nek nevezte,mit a’Honderü, ad analogiam,estély4, igy magyarosított: 
,regély‘. A’ szó nem volna épen rósz épen azon oknál fogva, mit ö említ, hogy ha 
>estély4 jó, ,regély‘nek is jónak kell lenni; csak egyet feledett a’ Honderű, hogy 
könnyen tévedésbe eshetnénk, váljon a’ ,rege; vagy ,reg ‘ szótól van-e ez származ
tatva, mert hiszen igy a’ ,regény4 is teljes joggal a’ ,reg 4löl származottnak vallhatná 
magát, — tán jobb volna, ha már csinálunk szót, ,reggély‘t mondani, ez közelebbről 
juttatná eszünkbe a’ ,reggel‘t, mellyet bizony senki sem mond ,regeknek. De szóljunk 
a’ versenyről. — Az előadott darabok száma hat volt. 1) Andantino és Rondo russe, 
hegedűre zongorakisérettel Beriottól, előadá Turanics és Merkl. A’ vak művész ismét 
szép, tiszta, szabatos és ügyes, sőt némelly helyeken, megható játékot tanusita. 2) Há
rom zeneforgács, u. m. tanulmány Henselttől, nocturnO (ezt meg viszont tán ,estény4-  
nek lehetne nevezni) Döhlertöl, ’s tanulmány Chopintől; e’ három darabkát Biber 
Magdolna k. a. szokott jelességgel adá elő. 3) ,Szózat4 Egressytöl, a’ dalárda némelly 
tagjaitól igen hatásosan énekelve. Némelly tán nem szózat-érzelmű arczfintorgatóknak 
nem tetszett, hogy mi többen, kik szózat-érzelmüek vagyunk, megtapsoltuk azt. No 
de semmi, majd máskép lesz ezután — talán 1 — 4) Változatok hegedűre zongora
kisérettel Beriottól, előadá Turanics és Merkl, 's pedig igen jelesen. Úgy látszik, Beriot 
szerzeményei legnagyobb öszhangzatban állanak a’ vak virtuóz kedélyével, de mégis 
kár volna, csupán erre fordítni tanulmányt, már csak a’ változatosság kedvéért is — 
5) Ábrány zongorára Thalbergtől, előadva Biber kisasszony által. A’ művésznő olly 
jelesen, olly lelkesen játszá ezt, hogy játéka valóban vérre, idegre hatott; a’ ,Mozes‘-  
böl vett gyönyörű thema olly hatásosan — de egyszersmind kissé fárasztólag a’ 
játszóra nézve —  van itt kifonva , hogy ezen egy szám maga teljes élvezetet nyújt
hatott. — 6 )  Nagy, — V  egyszersmind nagyszerű — k a r a ’ ,varázssipból‘, mellyet 
minap a’ horvátkerti arénában halfánk, kívánatra (igy mondta a’ je len tés ; de kinek 
kivánatára ?) ismételtetett ez alkalommal, ’s mindenki meggyözödheték, hogy e k ív á 
nat' nem volt helytelen ; mert a’ magas szellemű mű, nagy pontossággal énekelve a’ 
dalárda tagjaitól, ’s a’ vakok intézetének igazgatója Dolezsálek úrtól physharmonikán 
igen szépen kisérve, élvezetdűs vala.— Megmondjam-e,hogy ismét kevés, igen kevés 
ember volt a’ teremben ? Szomorú dolog, hogy ez már mintegy magában értetődik, ’s 
csak a’ nagyobb számú közönség —  illy élvezetek körül —  tartozik az igen igen ritka 
kivételekhez. A’ művészek, 's műkedvelők mindnyájan illöleg megtapsoltattak. J

* A’ szép zongoraművésznő B i b e r  kisasszony, mint halljuk, engedvén sokak 
óhajtásának, még egy hangversenyben fog fellépni a’ budai színkörben, mellyben a’ 
testvérváros legjelesb művészei is részt fognak venni.

* Érdekesb literariai újdonságaink közé számíthatjuk a’ Császár Ferencz úrtól
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nem sokára kiadandó ,mythologiai zsebszótár't csinos kőnyomatokkal. E ’ munka min
denesetre nevezetes hiányt pótoland literaturánkban ’s valamint jelességéröl az iró 
ismert jóhangzásu neve kezeskedik, úgy kelendőségét épen ílly kézikönyvnek szüksége 
biztosítandja.

* Végre bátorkodunk a’ nyájas olvasónőt e’ füzetnek belső boritékján olvasható 
p r o g r a m m r a  figyelmeztetni ’s kegyes partfogására felszólítani. F. A.

Milly kellemesen éled napjaidat, kedves Rózám, ama szép, zöld természet kebelén, 
hol nekem a* nyugalom mindig nyugalmasbnak, a’ csend csendesebbnek látszott; hol 
a’ felizgatott kedély gyakran ezeknek jótékonysága által képesítetett a’ természetbáj 
élvezésére. Én is részesültem ma gyöngéd sejtésében azon élvnek, melly olly kívánatos, sőt 
nélkülözhetlen az élet boldogságára.Láttam az olly bájos fekvésű Margitszigetet. Már régen 
vonzott engem ezen kissé távuleső szép hely, hol a’ fák ’s virágok békés körzete a’ 
világgali nyersebb érintkezésnek benyomásait kiegyenlitni, ’s a ’ kedély elborult derű
jét ismét tisztafénynyel felváltani képes! Iily magányban talán elfelejthetné az ember, 
hogy némelly sebeink sajognak, hogy az emberek a’ mulhatlanul szükséges fájdalma
kat fölöslegesekkel is tetézik! — Hajdan, mikor a’ világ felett még a’ hit uralkodott, 
feléje fordultak magas mennyei várakozással azon szivek , mellyeknek vágyait a’ föld 
ki nem elégitheté, mellyeknek kivánságit a’ világ nem teljesítheté , —  és megnyug
vást ta lá ltak; de hova forduljanak most azon lelkek, mellyek reményeik- ’s örömeiket 
egymásután enyészni látják , mellyek megértetlenül ’s épen e’ miatt nem szerettetve 
pályáznak át az életen, — hova, ha nem a’ magasztos természethez? az elcsüggedés 
’s kétség óráiban, mellyek olly dúsan boronganak mindenki élete felett , csupán az ö 
szende szózata hat füleinkbe, nem! sőt sziveinkbe; mert midőn a’ fájdalom a’ fáradt 
szellemet a’ világon átkergeti — ha a’ tavasz illatos szellői lengik körül, feloldódik 
az átok, ’s ö nyugalmat lelend; igen, ha az élet szelíden, sőt mondhatnám, olly lágyan 
folyhatna el, hogy tovahaladását észre sem vennők, ez csak tavaszkor, valamelly szép, 
hangulatunkkal egyező vidékben történhetnék. ’S nem érezni az életet, Rózám, mi 
mást jelent az, mint —  fájdalmat nem érezni? A’ divat köréből jelenthetem, hogy 
Memlaurnál nagyszerű választékosságban találhatók legszebb, legizletesb gros de naples 
és hawl-kendök, barége és purdelaine 8/ i  és y í  kendők, hasonnemü echarpeoh- és 
mantelletekkel. Van ott azonkívül ujonérkezet ruhakelmék nagy mennyisege, mik 
közt feltűnőbbek iris-szinezétü gace de laine, koczkás barége , skot ekorce, 
crepe de laine fiúmé, glace ranforce. Nyomatott batiste, zephir , balzorine, 
mousselin, koczkás és csíkos vásznak számtalansága. A’ mindennemű alakú hím
zett gallérok, kézfodrok és zsebkendők becsessége felöl személyesen győződhetni 
meg csak kellőleg a’ váczi-utcza némelly kereskedésiben, hogy láthassuk, misze
rint szebbek már alig lehetnének. A’ közel vásár alkalmával ne mulaszd e l , kedves 
Rózám, e’ szemlegeltetésl, ’s boldogíts engem olly rég nélkülözött látásoddal. Alig 
merem ugyan e’ kívánságom teljesülését reményleni; mert bizonyosan te is tudod, hogy 
szeretett lény közelsége kárpótlást nyújt sokféléért, mit érzünk és óhajtunk, szenve
dünk és reményiünk , félünk *s elhallgatunk. Érted most, Rózám, hogy e’ tekintetben 
meg kell győznöm forró sóvárgásomat; ’s pedig azon vigaszszal, hogy az emberek nem 
csak akkor vannak együtt, midőn egymás mellett vannak ; a' távullevő, a' messze tő
lünk elszakadt is él számunkra. ’S igy te is élsz a’ távolban S a r o l t á d n a k .
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